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SUGESTII 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru afaceri 

externe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 

urmează a fi adoptată: 

A. întrucât egalitatea de gen este unul din obiectivele UE în contextul obiectivelor 

internaționale; 

B. întrucât cooperarea pentru dezvoltare a Uniunii Europene include egalitatea de gen în 

contextul obiectivelor internaționale; 

C. întrucât retragerea forțelor militare internaționale ar putea fi folosită de autoritățile 

naționale și locale ca o ocazie de a-și asuma și continua progresele realizate în ultimul 

deceniu în privința drepturilor femeilor; 

D. întrucât, în raportul final din 2014 al Echipei UE de evaluare a alegerilor, se afirmă că 

temerile legate de securitate reprezintă unul din principalele obstacole în calea participării 

femeilor la alegeri; întrucât raportul stabilește o legătură clară între participarea politică a 

femeilor și inegalitățile privind accesul la serviciile publice în mediul rural și cel urban; 

întrucât femeile sunt subreprezentate în sfera politică și la vârful instituțiilor politice; 

E. întrucât Constituția din 2004 prevede că bărbații și femeile sunt egali în fața legii; întrucât 

implementarea dispozițiilor constituționale și legislative privind egalitatea de gen rămâne 

incompletă, iar situația femeilor și fetelor este în continuare extrem de îngrijorătoare; 

întrucât activistele, parlamentarele și personalitățile feminine din viața publică se 

confruntă frecvent cu amenințări și acte de violență, iar multe figuri proeminente care 

apără drepturile femeilor și multe funcționare din Ministerul Afacerilor Femeilor au 

constituit ținte ale actelor de violență și au fost ucise în ultimii ani, iar școlile de fete au 

fost ținta unor grupuri armate care au atacat profesoare și eleve; 

F. întrucât femeile sunt subreprezentate în pozițiile de putere și în cele decizionale, iar 

Platforma de acțiune de la Beijing prevede că participarea activă a femeilor și integrarea 

perspectivelor femeilor la toate nivelurile procesului decizional sunt esențiale pentru 

egalitate, dezvoltare și pace; 

G. întrucât, în Afganistan, o femeie din 11 moare în timpul sarcinii sau la naștere, 87% dintre 

femei sunt victime ale violenței domestice1, 13% dintre femeile cu vârsta de peste 15 ani 

sunt alfabetizate, față de 43 % dintre bărbați2, iar o femeie afgană medie nu ajunge să 

trăiască până la 50 de ani3; 

H. întrucât, conform unor surse locale, de la jumătatea anului 2012 până la începutul anului 

2013, au fost ucise 30 de femei lidere politice sau ale societății civile, candidatele la 

funcții politice sunt ținta a 90% din totalul amenințărilor înregistrate împotriva 

                                                 
1  ‘Living With Violence: A National Report on Domestic Abuse in Afghanistan’, Global Rights. March 2008, 

p. 1. 
2 ‘Country Profile: Afghanistan’, Learning for Life: Institutul UNESCO pentru învățarea pe tot parcursul vieții. 
3 ‘State of the World's Mothers 2012’, Save The Children2012, May 2012, p. 49. 

http://www.globalrights.org/sites/default/files/docs/final_DVR_JUNE_16.pdf
http://www.unesco.org/uil/litbase/?menu=4&programme=76
http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/STATEOFTHEWORLDSMOTHERSREPORT2012.PDF
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candidaților în Afganistan1, iar atacurile împotriva femeilor civile și copiilor care mergeau 

la serviciu sau la școală au crescut cu 20% în 2012 față de 20112; 

I. întrucât uciderea brutală a unei femei afgane de 27 de ani, Farkhunda, omorâtă în bătaie 

de mulțime în centrul orașului Kabul, la 19 martie 2015, a îndurerat opinia publică și a 

provocat o largă condamnare, ilustrând realitatea oribilă în care trăiesc femeile din 

Afganistan, 

1. este convins că femeile afgane joacă un rol esențial în stabilizarea și dezvoltarea țării lor; 

recunoaște că regimul post-taliban a făcut posibilă o creștere a numărului de femei în sfera 

publică, însă subliniază că acest fenomen s-a produs aproape exclusiv în zonele urbane, 

unde există oportunități de educație și angajare mai bune decât în mediul rural; condamnă 

cu fermitate multiplele atacuri fizice împotriva femeilor și crimele de onoare și invită 

autoritățile să le garanteze protecția și accesul la justiție, precum și exercitarea liberă și 

sigură a profesiilor lor; solicită autorităților afgane și mediatorilor internaționali să nu 

pună în pericol realizările recente în domeniul drepturilor femeilor pentru a facilita 

negocierile de pace cu talibanii; insistă asupra importanței unei reprezentări semnificative 

și adecvate a femeilor în toate etapele negocierilor de pace; 

2. este extrem de îngrijorat de posibilitatea ca drepturile femeilor să fie tranzacționate în 

cadrul actualelor negocieri de pace dintre guvernul afgan și talibani, remarcând că numai 

16% dintre acordurile de pace din ultimii 20 de ani conțin referințe la femei și la gen3; 

invită insistent președintele Afganistanului, ales în aprilie 2014, să se asigure că drepturile 

fetelor și femeilor sunt protejate și promovate, și nu tranzacționate; 

3. subliniază că mulți susținători ai drepturilor femeilor afgane sunt îngrijorați că scăderea 

finanțării și a influenței internaționale ca urmare a reducerii trupelor internaționale în 2014 

ar putea da „carte albă” talibanilor și riscă să anuleze progresele înregistrate în privința 

drepturile femeilor; subliniază, de asemenea, că în lumea politică afgană, există o 

rezistență din ce în ce mai mare la programele de drepturi conduse sau influențate de 

Occident, în special în ceea ce privește drepturile femeilor; 

4. reamintește că analfabetismul în rândul femeilor și fetelor, care înregistrează în prezent o 

rată de 88 %, este un obstacol în calea participării lor la viața publică; încurajează 

autoritățile să acorde o mai mare atenție piedicilor în calea accesului fetelor la educație, 

inclusiv unor chestiuni precum căsătoria precoce și forțată, sarcina în adolescență, lipsa de 

securitate, atacurile insurgenților asupra școlilor, lipsa apei potabile sigure și a unor 

instalații sanitare adecvate, precum și acoperirea geografică insuficientă a canalelor de 

comunicare și a infrastructurii școlare; subliniază că accesul fetelor la învățământul primar 

și secundar este esențial pentru dezvoltarea și stabilizarea țării; este convins că educația 

reprezintă unul dintre cele mai eficiente mijloace de capacitare a femeilor și de combatere 

a stereotipurilor de gen;  

5. este alarmat de faptul că, în pofida interzicerii căsătoriei copiilor, Ministerul Sănătății 

Publice din Afganistan estimează că 21% dintre femei sunt deja căsătorite la vârsta de 15 

                                                 
1 ONU Femei. 
2 Centrul de știri al ONU. 
3 ‘Women, Peace and Security’, UN Women. 

https://unwomen.org.au/campaigns/women-frontline
http://www.amnesty.org.au/afghanwomen/comments/31306/%20http:/www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44170#.UaQlUqL-GSp
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2012/10/un-women-sourcebook-on-women-peace-and-security
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ani și alte 53% până la vârsta de 18 ani;  

6. reamintește că Afganistanul este a doua țară din lume în clasamentul mortalității materne 

și solicită mai multe măsuri în domeniul sănătății materne; subliniază că multor femei nu 

li se permite să meargă la spital și trebuie să nască acasă, în condiții sanitare precare, că 

sectorul medical privat este extins în Afganistan, însă este adesea inaccesibil financiar și 

că există un deficit de personal medical feminin calificat; încurajează autoritățile să educe 

populația cu privire la aceste aspecte și să construiască infrastructuri publice care să 

permită tuturor femeilor afgane să nască în condiții sanitare bune; face apel la Uniunea 

Europeană și la statele membre să finanțeze programe de pregătire în domeniul medical 

pentru femei; 

7. subliniază că consolidarea statului de drept, reforma sistemului judiciar și construcția 

statului (cu mai multe femei în instituțiile publice) sunt elemente esențiale în aplicarea 

dispozițiilor legale privind egalitatea de gen și protecția drepturilor femeilor, fiind un 

factor esențial în eliminarea obstacolelor în calea participării femeilor la educație, a 

creșterii numărului lor în sfera publică, precum și în calea participării lor la viața politică; 

8. recunoaște legătura dintre adoptarea unor abordări care iau în considerare problematica de 

gen și construcția păcii și găsirea unor soluții mai echitabile și mai sustenabile; 

reamintește Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate al ONU, care reafirmă rolul 

important al femeilor în prevenirea și soluționarea conflictelor, în negocierile de pace, în 

construirea și menținerea păcii, în răspunsul umanitar și în reconstrucția post-conflict și 

solicită insistent UE să continue și să extindă programele existente pentru societatea 

civilă, pentru a întări rolul femeilor afgane în acțiunile de consolidare a păcii și de 

prevenire a conflictelor desfășurate în cadrul Planului național de acțiune afgan;  

9. condamnă ferm folosirea legii islamice Sharia în anumite zone din Afganistan pentru a 

justifica pedepse de o violență extremă, cum ar fi lapidarea, flagelarea sau sclavia 

femeilor; susține interzicerea lapidării, care este aplicată în mod disproporționat femeilor, 

și subliniază că este forma cea mai barbară de execuție din lume; condamnă țările care 

încă ucid femei și bărbați prin lapidare; 

10. solicită o aplicare mai fermă a legii privind eliminarea violenței față de femei, în baza 

căreia s-au făcut puține puneri sub acuzare și s-au pronunțat încă și mai puține 

condamnări; subliniază că este important să se combată impunitatea și să se asigure un 

acces mai bun la justiția oficială; reamintește că talibanii au un bilanț dezastruos de 

încălcări ale drepturilor omului, și când se aflau la guvernare, dar și ca insurgenți, și că 

azi, în zonele aflate sub controlul sau influența lor, talibanii restrâng în mod grav 

drepturile fetelor și femeilor, inclusiv prin blocarea accesului la educație, la un loc de 

muncă, la libertatea de circulație și la participarea și reprezentarea politică; 

11. salută călduros faptul că Înalta Reprezentantă a Uniunii Europene pentru Afaceri externe 

și politica de securitate/Vicepreședinta Comisiei, Federica Mogherini, a anunțat recent o 

serie de programe de formare finanțate de UE, destinate tinerelor afgane; remarcă faptul 

că această ofertă va include stagii în diferite instituții al UE, formare în domeniul 

administrației publice la institutele europene de specialitate și angajamente pe termen mai 

lung, ca parte a noului program de schimb; 
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12. solicită insistent guvernului afgan să-și intensifice eforturile pentru a mări reprezentarea 

politică a femeilor, în special la nivelul guvernelor și al numirilor la nivel înalt; 

încurajează guvernul să numească mai multe femei în posturi ministeriale; solicită 

guvernului să adopte măsuri suplimentare pentru a promova egalitatea de gen în procesul 

decizional politic; 

13. constată că femeile sunt insuficient reprezentate în rândul forțelor de poliție afgane și în 

sistemul judiciar și că din 1577 de judecători, numai 119 sunt femei; 

14. aduce un omagiu femeilor afgane și grupurilor societății civile din această țară care 

militează pentru o mai mare reprezentare politică; 

15. subliniază importanța continuării schimburilor interparlamentare între Wolesi Jirga 

(Camera inferioară a parlamentului afgan) și Parlamentul European; remarcă 

oportunitățile pe care le oferă astfel de schimburi pentru încurajarea dialogului politic și a 

schimbului de bune practici între parlamentari pe tema egalității de gen; 
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