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POBUDE 

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni 

odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker si je EU kot enega od svojih ciljev v kontekstu mednarodnih ciljev zastavila enakost 

spolov; 

B. ker razvojno sodelovanje Evropske unije enakost spolov vključuje v kontekst 

mednarodnih ciljev; 

C. ker bi nacionalne in lokalne oblasti lahko umik mednarodnih vojaških sil izkoristile kot 

priložnost za prevzem polne odgovornosti nad napredkom, ki je bil na področju pravic 

žensk dosežen v zadnjem desetletju; 

D. ker končno poročilo skupine EU za oceno volitev leta 2014 navaja, da so varnostna 

vprašanja ena od glavnih ovir za udeležbo žensk na volitvah; ker je v poročilu 

vzpostavljena jasna povezava med udeležbo žensk v politiki in razlikami pri dostopu do 

javnih storitev na podeželju in v mestnih okoljih; ker so ženske v politični sferi in na 

visokih položajih v političnih institucijah premalo zastopane; 

E. ker so v skladu z ustavo iz leta 2004 moški in ženske enaki pred zakonom; ker se 

ustavne in zakonodajne določbe o enakosti spolov izvajajo nepopolno in je položaj 

žensk še vedno izjemno zaskrbljujoč; ker so aktivistke, poslanke in ženske v javnem 

življenju pogosto izpostavljene grožnjam in nasilju, ker so bile številne pomembne 

zagovornice pravic žensk in predstavnice ministrstva za ženska vprašanja v zadnjih letih 

že tarča napadov, pa tudi njihove žrtve, ker so oborožene skupine izvedle napade na 

dekliške šole, njihove učitelje in učenke; 

F. ker so ženske premalo zastopane na vodstvenih položajih in v postopkih odločanja; ker 

je v pekinških izhodiščih za ukrepanje opredeljeno, da sta aktivna udeležba in 

vključevanje vidika žensk na vseh ravneh odločanja osrednjega pomena za doseganje 

ciljev enakosti, razvoja in miru; 

G. ker v Afganistanu med nosečnostjo ali med porodom umre vsaka 11 ženska; 87 % žensk 

doživlja nasilje v družini1; pismenih je 13 % žensk, starejših od 15 let, v primerjavi s 

43 % moških2; ker povprečna Afganistanka ne dočaka starosti 50 let3; 

H. ker je iz lokalnih poročil razvidno, da je bilo med sredino leta 2012 in začetkom leta 

2013 ubitih 30 vodilnih ženskih osebnosti v političnem in družbenem življenju; ker so 

politične kandidatke tarča 90 % vseh groženj, izrečenih proti kandidatom v 

                                                 
1 ‘Living With Violence: A National Report on Domestic Abuse in Afghanistan’ (Živeti z nasiljem: nacionalno 

poročilo o zlorabah v družini v Afganistanu), Global Rights. marec 2008, str. 1. 
2 ‘Country Profile: Afghanistan’, Learning for Life: UNESCO Institute for Lifelong Learning (Profil države: 

Afganistan, Vseživljenjsko učenje: Unescov inštitut za vseživljenjsko učenje). 
3 ‘State of the World's Mothers 2012’, (Položaj mater po svetu v letu 2012), Save The Children, maj 2012, str. 

49. 

http://www.globalrights.org/site/DocServer/final_DVR_JUNE_16.pdf?docID=9803,
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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Afganistanu1; v primerjavi z letom 2011 so leta 2012 ciljno usmerjeni napadi na 

civilistke in otroke na poti na delo oziroma v šolo narasli za 20 %2; 

I. ker je brutalni umor 27-letne Afganistanke Farkhunde, ki jo je 19. marca 2015 v 

središču Kabula do smrti pretepla množica, sprožil vsesplošni val ogorčenja in obsodb, 

dogodek pa je opozoril na zastrašujočo realnost žensk v Afganistanu; 

1. je prepričan, da imajo afganistanske ženske ključno vlogo pri utrjevanju razmer in 

razvoju države; priznava, da je režim, ki je nasledil talibane, omogočil vzpon žensk v 

javnem življenju, a opozarja, da je do tega prišlo skoraj izključno le v mestnih okoljih, 

kjer so možnosti za izobraževanje in zaposlovanje boljše kot na podeželju; strogo obsoja 

niz fizičnih napadov na ženske in uboje iz časti, oblasti pa poziva, naj ženskam 

zagotovijo zaščito ter prosto in varno opravljanje njihovih dejavnosti; poziva 

afganistanske oblasti in mednarodne posrednike, naj ne ogrozijo nedavno doseženega 

napredka na področju pravic žensk in na ta način spodbudijo mirovna pogajanja s 

talibani; vztraja, kako pomembno je zagotoviti, da bodo v vseh fazah mirovnih 

pogovorov ženske pomembno in ustrezno zastopane; 

2. je globoko zaskrbljen nad tem, da bi bile lahko pravice žensk žrtev sedanjih mirovnih 

pogajanj med afganistansko vlado in talibani, saj ženske in vprašanje spolov omenja le 

16 % mirovnih sporazumov v zadnjih dvajsetih letih3; afganistanskega predsednika, 

izvoljenega aprila 2014, odločno poziva, naj zagotovi, da bodo pravice deklic in žensk 

zaščitene in se bodo povečale, ne pa žrtev pogajanj; 

3. poudarja, da so številni afganistanski zagovorniki pravic žensk zaskrbljeni nad tem, da 

bi manjši obseg mednarodnega financiranja in vpliva po zmanjšanju števila 

mednarodnih čet v letu 2014 pomenil „zeleno luč“ za talibane in bi lahko spreobrnil del 

doseženega napredka na področju pravic žensk, saj v afganistanski politiki narašča upor 

proti programiranju pravic, zlasti žensk, ki ga zagovarja in vodi Zahod; 

4. ponovno opozarja, da je nepismenost žensk in deklet, ki danes predstavlja 88 %, ovira 

za njihovo udeležbo v javnem življenju; spodbuja oblasti, naj odpravijo ovire za dostop 

deklic do izobraževanja, med temi zgodnje in prisilne poroke, zgodnje nosečnosti, 

pomanjkljivo varnost, uporniške napade na šole, pomanjkljivo oskrbo s čisto vodo in 

ustrezno sanitarno infrastrukturo ter nezadostno geografsko kritje v smislu 

komunikacijskih kanalov in šolske infrastrukture; poudarja, da je dostop deklic do 

osnovnega in srednjega izobraževanja ključ za razvoj in utrditev razmer v državi; je 

prepričan, da je izobraževanje eno od najučinkovitejših načinov za krepitev vloge žensk 

in odpravo spolnih stereotipov;  

5. je nadvse zaskrbljen nad ocenami afganistanskega ministrstva za javno zdravje, ki 

navaja, da je kljub prepovedi sklepanja zakonske zveze med otroki 21 % vseh žensk 

poročenih do 15. leta starosti, 53 % pa do 18. leta;  

6. opozarja, da se Afganistan po stopnji umrljivosti mater uvršča na drugo mesto svetovne 

                                                 
1 UN Women. 
2 United Nations News Centre. 
3 ‘Women, Peace and Security’, (Ženske, mir in varnost) 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/publications/un-women-sourcebook-on-women-peace-and-security/
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lestvice in poziva k dodatnemu ukrepanju na področju zdravja mater; opozarja, da 

mnogim ženskam ni dovoljen vstop v bolnišnico in morajo roditi doma v slabih 

sanitarnih razmerah, da je v Afganistanu široko dostopno zasebno zdravstvo, ki pa je 

pogosto tako drago, da si ga številne ženske ne morejo privoščiti, in da v državi ni 

dovolj usposobljenih zdravstvenih delavk; spodbuja oblasti, naj o teh vprašanjih 

ozaveščajo javnost in razvijejo javno infrastrukturo za to, da bodo vse Afganistanke 

lahko rojevale v dobrih sanitarnih razmerah, EU in države članice pa poziva, naj 

dodelijo sredstva za programe medicinskega usposabljanja za ženske; 

7. poudarja, da so krepitev pravne države, reforma pravosodnega sistema in utrjevanje 

države – z večjim številom žensk v državnih ustanovah –ključni elementi pri 

uveljavljanju pravnih določb o enakosti spolov in varovanju pravic žensk, in so ključni 

faktor pri odpravljanju ovir za udeležbo žensk v izobraževanju, njihovo večje število v 

javnem življenju in njihovo udeležbo v politiki; 

8. priznava soodvisnost med privzemanjem pristopov, ki pri izgradnji miru upoštevajo 

vprašanje spolov, ter pravičnejšimi in trajnejšimi rešitvami; ponovno opozarja na 

resolucijo Varnostnega sveta OZN št. 1325, ki potrjuje pomembno vlogo žensk pri 

preprečevanju in reševanju konfliktov, mirovnih pogajanjih, izgradnji in ohranjanju 

miru, humanitarnem odzivu in obnovi po konfliktih ter EU poziva, naj še naprej izvaja 

in razširi obstoječe programe za civilno družbo, da bi se okrepila vloga Afganistank pri 

izgradnji miru in preprečevanju konflikta, kot ju predvideva afganistanski nacionalni 

akcijski načrt; 

9. strogo obsoja naslanjanje na islamsko šeriatsko pravo na nekaterih območjih v 

Afganistanu kot opravičilo za izjemno nasilno kaznovanje, npr. kamenjanje, bičanje ali 

zasužnjevanje žensk; podpira prepoved kamenjanja, ki nesorazmerno prizadeva ženske, 

in poudarja, da gre za najbolj barbarsko obliko usmrtitve na svetu; obsoja države, ki 

kamenjanje še vedno uporabljajo za usmrtitve žensk in moških; 

10. poziva k doslednejšem izvrševanju predpisov o odpravi nasilja nad ženskami, saj so 

storilci le redko preganjani in še redkeje obsojeni; poudarja pomen boja proti 

nekaznovanosti in boljšega dostopa do uradnega pravosodja. ponovno opozarja na to, da 

so talibani zagrešili zastrašujoče kršitve človekovih pravic, tako kot vladajoča kot 

uporniška sila, in da sedaj na območjih, ki jih nadzirajo ali imajo vpliv nanje, kot v času, 

ko so vladali, hudo teptajo pravice deklic in žensk, saj jim odrekajo izobraževanje, 

svobodo gibanja ter političnega udeleževanja in zastopstva; 

11. toplo pozdravlja nedavno najavo visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve 

in varnostno politiko/podpredsednice Evropske komisije Federice Mogherini o več 

programih usposabljanja za mlade Afganistanke, ki jih bo sponzorirala EU; ugotavlja, 

da so med ponudbo opravljanje prakse v različnih institucijah EU, usposabljanje s 

področja javne uprave na ustreznih evropskih inštitutih in srednjeročne zaposlitve v 

okviru novega programa izmenjav; 

12. odločno poziva afganistansko vlado, naj podvoji prizadevanja za večjo politično 

zastopanost žensk, zlasti na ravni ministrstev in na visokih položajih; spodbuja 

tamkajšnjo vlado, naj uvede več ministrskih kandidatk; poziva jo še, naj sprejme 

dodatne ukrepe za spodbujanje enakosti spolov pri političnem odločanju; 
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13. ugotavlja, da so ženske nezadostno zastopane v afganistanski policiji in pravosodju ter 

da je med 1577 sodniki le 119 žensk; 

14. izraža spoštovanje afganistanskim ženskim organizacijam in organizacijam civilne 

družbe, ki si prizadevajo za večjo politično zastopanost žensk; 

15. poudarja, kako pomembno je tudi v prihodnje vzdrževati medparlamentarne izmenjave 

med spodnjim domom afganistanskega parlamenta in Evropskim parlamentom; se 

zaveda priložnosti, ki jih tovrstne izmenjave nudijo za spodbujen politični dialog med 

parlamentarci in izmenjavo primerov dobre prakse s področja enakosti spolov. 
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