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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o novi strategiji za Afganistan
(2009/2217(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Afganistanu, zlasti resolucij z dne 8. julija 
2008 o stabilizaciji Afganistana1, z dne 15. januarja 2009 o proračunskem nadzoru 
sredstev EU v Afganistanu2 in z dne 25. aprila 2009 o pravicah žensk v Afganistanu3, 

– ob upoštevanju skupne politične deklaracije EU–Afganistan, podpisane 16. novembra 
2005, ki temelji na skupnih prednostnih nalogah za Afganistan, kot so vzpostavitev trdnih 
in odgovornih institucij, reforme varnostnega in pravosodnega sektorja, boj proti 
mamilom, razvoj in obnova,

– ob upoštevanju Afganistanskega dogovora iz leta 2006, ki določa tri glavna področja 
dejavnosti afganistanske vlade za naslednjih pet let: varnost, upravljanje, pravna država in 
človekove pravice; ter gospodarski in družbeni razvoj, pa tudi zaveza k odpravi industrije 
mamil,

– ob upoštevanju konference o Afganistanu v Londonu januarja 2010, kjer je mednarodna 
skupnost obnovila svojo zavezo do Afganistana in kjer so bili opredeljeni temelji za 
mednarodno soglasje o strategiji za nevojaško rešitev afganistanske krize ter o določitvi, 
da se bo prehod varnostnih pristojnosti na afganistanske sile začel leta 2011 in bo v veliki 
meri zaključen do leta 2014,

– ob upoštevanju predlaganega skrbniškega sklada za vzpostavitev miru in ponovno 
vključevanje, za katerega so udeleženci konference v Londonu zastavili začetno vsoto 140 
milijonov USD, z namenom vključevanja Talibanov in drugih upornikov,

– ob upoštevanju afganistanske nacionalne posvetovalne mirovne skupščine v Kabulu z 
začetka junija 2010, ki si je zadala doseg nacionalnega soglasja glede vprašanja sprave s 
sovražniki, 

– ob upoštevanju (prihodnje) konference v Kabulu 20. julija 2010, na kateri bo ocenjen 
napredek pri izvajanju odločitev, sprejetih na konferenci v Londonu, in ki bo afganistanski 
vladi ponudila priložnost, da opredeli naslednje korake, predvsem glede boja proti 
korupciji, okrepljene varnosti, dobrega upravljanja, gospodarskega in družbenega razvoja, 
človekovih pravic, enakosti med spoloma, gospodarske rasti in boljših volilnih postopkov,

– ob upoštevanju predsedniških volitev v Afganistanu avgusta 2009, končnega poročila 
misije EU za opazovanje volitev, objavljenega decembra 2009, in prihodnjih 
parlamentarnih volitev jeseni 2010,

– ob upoštevanju vseh pomembnih zaključkov Sveta in zlasti zaključkov GAERC z dne 27. 
                                               
1 UL C 294E, 3.12.2009, str. 11.
2 UL C 46E, 24.2.2010, str. 87
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0309.
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oktobra 2009, akcijskega načrta Sveta za okrepljeno sodelovanje v Afganistanu in 
Pakistanu ter zaključkov Sveta za zunanje zadeve z dne 22. marca 2010,

– ob upoštevanju imenovanja 1. aprila 2010 posebnega predstavnika EU/vodje delegacije 
EU za Afganistan,

– ob upoštevanju izjave Sveta z dne 18. maja 2010 o podaljšanju policijske misije Evropske 
unije v Afganistanu (EUPOL Afganistan) za tri leta, od 31. maja 2010 do 31. maja 2013,

– ob upoštevanju državnega strateškega dokumenta za obdobje 2007–2013, ki določa 
zavezo ES glede Afganistana do leta 2013,

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010,

– ob upoštevanju poročila OZN o človekovem razvoju za leto 2009, ki Afganistan postavlja 
na 177. mesto od 178 držav,

– ob upoštevanju ocene nacionalnega tveganja in ranljivosti za obdobje 2007–2008, ki jo je 
pripravil sam Afganistan, in njenih predvidevanj, da je za odpravo revščine v Afganistanu 
potrebnih približno 570 milijonov USD, tako da bi ljudi, ki živijo pod pragom revščine, 
spravili nad njega,

– ob upoštevanju poročila za leto 2008 agencije za usklajevanje pomoči v Afganistanu 
(ACBAR) o nedoseganju učinkovitosti pomoči v Afganistanu, v katerem so poudarjeni 
ogromni zneski pomoči, ki se na koncu spremenijo v poslovne dobičke za izvajalce (tudi 
do 50 % na pogodbo), pomanjkanje preglednosti pri javnih naročilih in razpisih ter visoki 
stroški plač in nadomestil za delavce, ki so napoteni v tujino,

– ob upoštevanju priporočil sklada Peace Dividend Trust, ki zagovarja politiko dajanja 
prednosti Afganistancem in spodbuja lokalna afganistanska javna naročila blaga in 
storitev namesto njihovega uvažanja, s čimer naj bi imeli največjo korist Afganistanci,

– ob upoštevanju strategije ZDA in Nata za Afganistan, ki jo je začel general Stanley 
McChrystal, sedaj pa jo je prevzel general Petraeus,

– ob upoštevanju poročila osebja kongresne večine ZDA (US Congressional Majority Staff) 
o vojnih poglavarjih ter izsiljevanju in korupciji v dobavni verigi ZDA v Afganistanu 
(odbor za nadzor in vladno reformo, predstavniški dom ZDA, junij 2010),

– ob upoštevanju prizadevanj Urada OZN za droge in preprečevanje kriminala (UNODC) in 
zlasti njegovega poročila z oktobra 2009 o zasvojenosti, zločinu in uporu ter 
nadnacionalni grožnji afganistanskega opija,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve in mnenja Odbora za razvoj (A7–
0000/2010),

A. ker je mednarodna skupnost izrecno priznala, da devet let vojne in mednarodne 
vpletenosti ni bilo uspešnih pri izkoreninjanju talibanskega upora ter vzpostavljanju miru 
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in stabilnosti v državi,

B. ker so razmere v Afganistanu dosegle brezizhodno stanje: koalicija okupacijskih sil ni 
zmožna poraziti Talibanov, uporniško gibanje pa ne zmore prevladati vojaških sil; in ker 
na vidiku ni jasnega razpleta,

C. ker so se varnostne razmere poslabšale, hkrati pa se je zmanjšalo ljudsko soglasje, ki ga je 
v preteklosti imela prisotnost koalicije,

D. ker so se pri Afganistanskem dogovoru leta 2006 donatorji dogovorili, da bodo vse večji 
del svoje pomoči posredovali prek glavnega vladnega proračuna, in sicer neposredno ali 
prek mehanizmov odškodninskega sklada, ko je to možno, a ker akcijski načrt za pomoč 
predvideva 77 meril uspešnosti, ki jih mora izpolniti Afganistan, donatorji pa nobenega,

E. ker je glede pomoči EU za Afganistan Carl Bildt kot predsednik Sveta v parlamentarnem 
Odboru za zunanje zadeve decembra 2009 izjavil, da se Unija ne zaveda, kaj dela kot 
skupnost v Afganistanu, in da Unija letno porabi več kot milijardo EUR dobesedno 
neusklajeno,

F. ker je bilo med letoma 2002 in 2009 Afganistanu namenjenih nad 40 milijard USD 
mednarodne pomoči, medtem ko po ocenah Unicefa 59 % afganistanskih otrok pod petim 
letom starosti ne dobi zadosti hrane, pet milijonov otrok pa ne more hoditi v šolo,

G. ker je julija 2010 kongres ZDA pozval k reviziji milijard dolarjev preteklega financiranja 
za Afganistan in glasoval za začasno zmanjšanje skoraj 4 milijard USD pomoči za 
afganistansko vlado,

H. ker je afganistanski finančni minister Omar Zakhilwal obdolžil tuje izvajalce, da so si 
polastili velik del 4 milijard USD, ki naj bi v zadnjih letih zapustil državo, in je pozval k 
mednarodni preiskavi,

I. ker so ZDA izjavile, da bodo svoje vojake začele umikati iz Afganistana poleti 2011; ker 
so druge države že umaknile svoje vojake ali to načrtujejo za bližnjo prihodnost,

J. ker je bilo na konferenci v Londonu dogovorjeno, da se morajo afganistanske policijske 
sile razširiti s sedanjih 94 000 na 134 000 do konca leta 2011 ter na 160 000 v petih letih,

K. ker je glavni cilj misije EUPOL v Afganistanu prispevati k vzpostavitvi afganistanskega 
policijskega sistema v skladu z mednarodnimi standardi,

L. ker je Afganistan vodilni svetovni vir proizvodnje opija ter glavni dobavitelj za EU in 
Rusko federacijo,

M. ker je imela EU aktivno vlogo pri podpiranju prizadevanj za boj proti mamilom od 
začetka obnovitvenega procesa, 

N. ker je bil del izkoreninjanja maka v Afganistanu izveden z uporabo kemičnih herbicidov 
in ker to resno škoduje ljudem in okolju v smislu onesnaževanja zemlje in vode,

O. ker naj bi imel Afganistan velike mineralne rezerve, vključno z nafto, ki so ovrednoteni na 
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3 bilijone USD, kar bi lahko močno povečalo gospodarski razvoj države,

Nova strategija EU

1. se zaveda vrste dejavnikov, ki ovirajo napredek v Afganistanu, a se je glede na prostorske 
omejitve odločil, da se v tem poročilu osredotoči na štiri glavna vprašanja, pri katerih 
meni, da bodo prizadevanja prinesla zelo veliko izboljšanje, ki bi lahko spremenilo potek 
dogodkov: mednarodna pomoč, posledice mirovnega procesa, vpliv policijskega 
usposabljanja in odprava pridelovanja opija z drugimi možnostmi razvoja;

2. zato meni, da mora nova strategija EU za Afganistan imeti kot izhodišče dve osnovni 
načeli: potrditev neprestanega slabšanja varnostnih razmer in socialno-ekonomskih 
kazalnikov v Afganistanu, kljub skoraj desetletju mednarodne vpletenosti in naložb; ter 
potreba po spodbujanju globoke spremembe v miselnosti mednarodne skupnosti, ki je v 
preteklosti prepogosto oblikovala načrte in odločitve s pomanjkljivim upoštevanjem 
afganistanske udeležbe;

3. poudarja, da mora vsaka dolgoročna rešitev afganistanske krize vključevati odpravo 
revščine, konec pridelovanja opija in vključevanje Afganistana v mednarodno skupnost;

4. ponavlja, da morajo EU in njene države članice podpreti Afganistan pri oblikovanju lastne 
države z močnejšimi demokratičnimi institucijami, ki bodo zmožne zagotavljati 
nacionalno suverenost, državno enotnost, ozemeljsko celovitost, trajnostni gospodarski 
razvoj in blaginjo afganistanskega ljudstva ter bodo spoštovale zgodovinske, verske, 
duhovne in kulturne tradicije vseh etničnih in verskih skupnosti na afganistanskem 
ozemlju;

5. je zaskrbljen zaradi poslabšanja temeljnih političnih in civilnih pravic žensk v Afganistanu 
ter nedavnih sprememb volilnega zakonika, ki zmanjšujejo kvote mest v parlamentu za 
ženske;

6. meni, da so pravice žensk del varnostne rešitve, saj ni možno doseči stabilnosti v 
Afganistanu, ne da bi imele ženske polne pravice v političnem, družbenem in 
gospodarskem življenju; poziva afganistanske organe, naj ženske vključijo v vse faze 
mirovnih pogovorov in prizadevanj za spravo/ponovno vključitev;

7. poziva EU in mednarodno skupnost, naj povečata stopnjo financiranja in podpore za 
afganistanske ženske in organizacije žensk;

Mednarodna pomoč - poraba in zloraba

8. opominja, da je skupni proračun EU (Evropska skupnost in države članice) za pomoč 
Afganistanu za obdobje 2002–2010 skupaj znašal približno 8 milijard EUR;

9. je seznanjen, da kljub velikim vložkom zunanje pomoči več Afganistancev umre zaradi 
revščine kot pa neposredno zaradi oboroženega konflikta, ter da se je od leta 2002 
nezaslišano povečala umrljivost otrok, pričakovana življenjska doba ob rojstvu ter stopnja 
pismenosti pa sta opazno padli; od leta 2004 se je prebivalstvo, ki živi pod pragom 
revščine, povečalo za 130 %;
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10. poudarja, da teh nezadovoljivih kazalnikov ne odtehta omejen napredek pri infrastrukturi, 
telekomunikacijah in osnovni izobrazbi, ki ga donatorji in afganistanska vlada ponavadi 
navajajo kot dosežke;

11. prav tako poudarja velike stroške vojne, ki je v Afganistanu potekala od leta 2001 do 
2009, ki naj bi znašali nad 300 milijard USD, kar je več kot 20-kratnik afganistanskega 
BDP, in ki naj bi se s predvideno dodatno vojaško prisotnostjo še povečali na več kot 50 
milijard USD letno;

12. opaža, da so stroški odprave revščine v Afganistanu enaki stroškom petih dni vojne;

13. prav tako opaža, da bi s stroški vojskovanja enega tedna lahko zagotovili 6 000 šol, kar je 
zadosti za omogočanje prihodnosti brez nepismenosti za vse otroke v Afganistanu;

14. nasprotno od splošnega dojemanja, da je korupcija afganistanske vlade odgovorna za 
pomanjkanje zagotavljanja bistvenih storitev svojim državljanom, poudarja, da je bila 
večina virov za socialno-ekonomski razvoj usmerjena prek mednarodnih organizacij, 
regionalnih razvojnih bank, nevladnih organizacij, mednarodnih izvajalcev in tako naprej 
ter ne prek osrednje vlade;

15. opaža, da je po mnenju afganistanskega finančnega ministra, kot so potrdili drugi 
neodvisni viri, le 6 milijard (oziroma 15 %) od 40 milijard USD pomoči dejansko doseglo 
vlado med letoma 2002 in 2009; od ostalih 34 milijard USD, ki so bile posredovane prek 
mednarodnih organizacij, pa med 70 in 80 % ni nikoli doseglo predvidenih upravičencev, 
afganistanskih ljudi;

16. je prepaden zaradi neusklajenosti med mednarodnimi donatorji in pomanjkanja podrobnih 
ocen vplivov mednarodnega civilnega in vojaškega posredovanja, zaradi nepreglednosti in 
omejenih mehanizmov za odgovornost donatorjev;

17. obžaluje, da se velik del evropskega in drugega mednarodnega denarja pomoči izgubi med 
distribucijsko verigo, ter poudarja štiri glavne razloge za to: zapravljanje, pretirani stroški 
posredovanja in varnosti, prekomerno zaračunavanje in korupcija;

18. vendar opaža, da se izgube EU ublažijo z dejstvom, da je 50 % njene pomoči usmerjene 
prek večstranskih skrbniških skladov (v nasprotju z 10 % v primeru ZDA), ki so zelo 
učinkoviti (približno 80 %);

19. poziva EU, naj vzpostavi centralizirano bazo podatkov na podlagi analize stroškov in 
vpliva vseh pomoči EU za Afganistan, saj so brez obsežnih, posodobljenih in preglednih 
podatkov o Afganistanu, kar velja za danes, vse strategije posredovanja obsojene na 
neuspeh;

20. prav tako poziva vse glavne humanitarne in razvojne organe, dejavne v Afganistanu (od 
držav članic EU in ZDA do UNDP in UNOPS ter Svetovne banke in glavnih nevladnih 
organizacij), naj bistveno oklestijo svoje operativne stroške, tako da dodelijo sredstva 
(vsaj 80 % več kot sedaj) neposredno afganistanskim institucijam;

21. priznava, da obstaja možnost lokalne korupcije, a meni, da bo ta odtehtana z okrepljeno 
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legitimnostjo, ki jo bo pridobil Afganistan, ko bo odgovoren za izvajanje pomoči in 
zagotavljanje, da bodo vzpostavljeni kazalniki učinkovitosti pomoči ter mehanizmi 
učinkovitega spremljanja, o katerih se bodo skupaj dogovorili donatorji in afganistanska 
vlada;

22. zagovarja politiko vse pogostejšega javnega naročanja znotraj samega Afganistana, kadar 
je to mogoče, namesto uvažanja blaga in storitev;

23. kot se je na široko poročalo v medijih in v poročilu predstavniškega doma ZDA o vojnih 
poglavarjih, opaža, da je ameriška vojska v Afganistanu večino svojih logističnih 
dejavnosti oddala zasebnim zunanjim izvajalcem, ki dodatno oddajo varovanje vojaških 
konvojev lokalnim afganistanskim varnostnim podizvajalcem, kar ima pogubne posledice;

24. opaža, da je odločitev prenosa ameriške vojaške dobavne verige v zasebne roke povzročila 
izsiljevanje in korupcijo, saj si vojni poglavarji, lokalni mafijski šefi in tudi talibanski 
poveljniki na koncu polastijo velik del posla vojaške logistike v Afganistanu, vrednega 2,2 
do 3 milijarde USD; opaža, da ta vsota presega financiranje, ki ga pridobijo Talibani iz 
svojih "davkov" industrije mamil (po izračunih OZN to znaša 15 % njihovega vojnega 
proračuna); 

25. je prepaden, da sta denar varovanja in izsiljevanje na vseh stopnjah vojaške dobavne 
verige največji vir financiranja upora, kot je priznala državna sekretarka ZDA Hilary 
Clinton med svojim pričanjem v odboru za zunanje odnose v senatu decembra 2009;

26. prav tako je zaskrbljen, saj vojaška logistika ZDA in Nata sledita istim smernicam, da bi 
evropski davkoplačevalci lahko na koncu financirali Talibane prek istih subjektov, ki naj 
bi se bojevali proti njim;

27. zato poziva Nato in vse koalicijske sile v Afganistanu, naj začnejo, takoj ko bo to 
izvedljivo, same zagotavljati lastno vojaško dobavno verigo;

Mirovni proces

28. meni, da večina krivde za sedanje brezizhodno stanje v Afganistanu leži na zgodnjih 
napačnih izračunih koalicijskih sil, ki so predvidevale hitro vojaško zmago nad Talibani in 
lahek prehod k stabilni državi, ki bi jo vodila legitimna vlada z močno podporo zahodnih 
držav;

29. zato meni, da je bila resnična moč Talibanov spregledana, zmožnost vlade Karzaia glede 
zagotavljanja vladanja precenjena, naloga obnove in razvoja države pa ni dobila zadosti 
pozornosti;

30. meni, da so te napake zanetile ponoven upor Talibanov v več kot polovici države, kar je 
zaostrilo slabšanje varnostnih razmer;

31. prav tako meni, da je to skupaj s slabim izvrševanjem mednarodne pomoči in njenega 
slabega izvajanja s strani afganistanske vlade ter vse večja uporaba sile s smrtonosnim 
izidom pri koalicijskih vojakih še bolj odtujilo navadne Afganistance;
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32. priznava, da je edina možna rešitev politična rešitev ter da so pogajanja s Talibani (ki 
morajo potekati ob prekinitvi ognja) osrednji del tega procesa, z namenom oblikovanja 
vlade nacionalne enotnosti, ki bi končala civilno vojno, ki razsaja v državi že skoraj tri 
desetletja;

33. meni, da morajo biti trije glavni pogoji EU za mirovni proces afganistanska zaveza k 
izgonu Al Kaide iz države, odprava pridelovanja maka in volja za vzpostavitev 
spoštovanja temeljnih človekovih pravic;

34. prav tako meni, da bi moralo o drugih vprašanjih odločati afganistansko ljudstvo glede na 
svojo voljo in zmogljivost;

35. priznava, da Talibani niso enotni: obstaja vsaj 33 najvišjih vodij, 820 srednjih/nižjih vodij 
in med 25 000 in 36 000 "pehotnih vojakov", ki so razčlenjeni med 220 skupnostmi, od 
katerih se nekateri bojujejo iz ideoloških drugi iz denarnih razlogov;

36. se zaveda različnih stališč med glavnimi akterji glede oblike pogajanja in kako 
vključujoča naj bi ta bila, ter pričakuje dodatna pojasnila glede tega na konferenci v 
Kabulu;

37. poudarja bistveno vlogo Pakistana v procesu, saj Talibani nimajo nobene spodbude, da bi 
se vključili v resna pogajanja, dokler bo pakistanska meja za njih odprta;

38. prav tako se zaveda tesne vpletenosti pakistanske tajne službe (ISI), ki je odločena 
zagotoviti, da bo Pakistan dobil zadovoljive rezultate iz kakršnega koli mirovnega 
procesa;

39. vendar poudarja, da se mir v Afganistanu lahko zakorenini le, če se bodo vse njegove 
sosede dogovorile glede skupnega stališča o nevmešavanju;

40. poziva EU, naj nezadržno podpre mirovni proces in omogoči vladi Karzaia popolno 
neodvisnost pri izbiri partnerjev za dialog, a vztraja, naj afganistanska ustava in 
spoštovanje temeljnih človekovih pravic tvorita splošen pravni in politični okvir 
mirovnega procesa;

41. močno poudarja potrebo po veliko bolj dejavni vlogi EU pri obnovi in razvoju 
Afganistana, saj dolgoročen mir ni možen brez bistvenega zmanjšanja revščine in 
trajnostnega razvoja; 

42. poziva EU, naj spodbudi ZDA k umiku od svoje politike neupoštevanja nacionalnih 
institucij pri izvrševanju mednarodne pomoči in privatizaciji varnostnih storitev, ter od 
njenega vzporednega in navidezno protislovnega (za mirovni proces) poskusa, da bi 
"obglavila" vodstvo upora z uporabo letal brez pilota in posebnih sil ZDA, ki imajo 
dvomljiv pravni status in povzročajo pogoste civilne žrtve;

43. poudarja, da je cilj vojaške prisotnosti držav članic EU v Afganistanu boj proti grožnji 
mednarodnega terorizma ter proti proizvodnji mamil in njihovi preprodaji;

44. poudarja, da je ta prisotnost popolnoma nepovezana z nedavnimi načrti afganistanske 
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vlade glede izkoriščanja svoje potencialno obsežne rudarske in mineralne industrije;

45. prav tako poudarja, da ti viri pripadajo izrecno le afganistanskemu ljudstvu ter da "zaščita" 
teh virov ne sme biti izgovor za stalno prisotnost tuje vojske na afganistanskem ozemlju;

Policijsko usposabljanje

46. ugotavlja, da v Afganistanu ne more biti stabilnosti ali miru brez zagotavljanja varnosti za 
državljane, ter da je del začetnega uspeha Talibanov pri svoji utrditvi posledica njihove 
zmožnosti po ohranjanju reda in varnosti;

47. poudarja, da Afganistan potrebuje policijske sile, ki bodo zmožne zagotavljati minimalne 
standarde varnosti za omogočanje posledičnega umika tuje vojske iz države;

48. opozarja na številne različne misije policijskega usposabljanja, ki sedaj potekajo na 
ozemlju, ter na financiranje, vloženo v to usposabljanje, ki pa nimajo vidnih rezultatov;

49. meni, da nedoločenost poslanstva EUPOL in negotovost glede njegovih dosedanjih 
dosežkov preprečujeta, da bi pridobil zasluženo legitimnost;

50. glede na vire Mednarodne varnostne sile za pomoč (ISAF) ugotavlja, da je od 94 000 mož 
v afganistanski nacionalni policiji skoraj 90 % nepismenih, 20 % je uporabnikov drog, nad 
30 % pa jih po enem letu izgine, ne da bi omenili približno 1000 policistov, ki so ubiti v 
službi vsako leto;

51. meni, da je eden glavnih dejavnikov neučinkovitosti splošnega usposabljanja praksa, 
predvsem ZDA, da se za usposabljanje policije zanašajo na zasebne izvajalce;

52. opaža, da čeprav EU in njene države članice nimajo istega pristopa kot ZDA, pa 
prevladovanje praks, kot je hiter pristop, ki jih izvaja nekaj velikih varnostnih podjetij iz 
ZDA (slabo preverjanje kandidatov, šest tednov usposabljanja brez učbenikov zaradi 
nepismenosti pripravnikov, minimalno usposabljanje na terenu, pripravniki pa nato dobijo 
značko, uniformo in pištolo ter so poslani na patruljo) ogroža zavezo EU in držav članic 
glede oblikovanja strokovne afganistanske policijske sile; 

53. prav tako ga preseneča slab finančni nadzor nad temi zasebnimi podjetji ter navaja 
ugotovitve skupnega poročila zunanjega in obrambnega ministrstva ZDA iz leta 2006, ki 
še vedno veljajo, namreč da so policijske sile v Afganistanu nesposobne izvajati običajno 
delo kazenskega pregona ter da ne obstaja učinkovit program usposabljanja na terenu;
priznava poskuse generala McChrystala med njegovim službovanjem, da bi do neke mere 
izvajal nadzor nad zasebnimi tujimi milicami, ki v Afganistanu delujejo nekaznovano; 

54. zato odkrito priporoča, naj usposabljanje policije preneha biti odgovornost zasebnih 
izvajalcev;

55. predlaga, naj se vzpostavi obsežen program usposabljanja, ki naj bo na začetku pod 
okvirom Nata, osebje EUPOL in nacionalne policijske misije pa naj bo vključeno v to 
novo misijo usposabljanja, s čimer bi preprečili podvajanje, zapravljanje sredstev in 
razdrobitev;
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56. predlaga, naj se povišajo plače afganistanske policije in naj se pregleda celoten proces 
zaposlovanja, tako da bodo sprejeti le kandidati z osnovno stopnjo pismenosti, ki niso 
uporabniki drog in so bolje psihološko in fizično usposobljeni, kot sedanja policijska 
enota; 

Mamila

57. opominja, da iz Afganistana izvira 90 % svetovnega nezakonitega opija, a da se leta 2001, 
ko so koalicijske sile vkorakale v Kabul, v Afganistanu mak ni prideloval zaradi uspeha 
OZN, ki je dosegla, da so Talibani prepovedali njegovo pridelavo v 90 % države pod 
njihovim nadzorom;

58. meni, da bi morala velika, dobro financirana vojaška sila nato z lahkoto ohraniti to stanje 
brez opija s pomočjo lokalnih kmetijskih razvojnih projektov, ki bi jih vojska ščitila pred 
Talibani in lokalnimi vojnimi poglavarji;

59. vendar opaža, da za Bushevo administracijo problem opija ni bil prednostna naloga in je 
raje sodelovala z vojnimi poglavarji v imenu vojne proti terorizmu;

60. opaža, da je zaradi nekaznovanosti, ki je bila dana pridelovalcem in preprodajalcem, 
pridelava v dveh letih dosegla stopnje pred letom 2001 z majhnim številom vplivnih 
vojnih poglavarjev, ki vodijo ogromen kartel;

61. poudarja, da je kljub začetnemu padcu cen zaradi prekomerne proizvodnje trgovina z 
mamili leta 2009 znašala 3,4 milijarde USD, potencialna bruto izvozna vrednost opija je 
znašala 26 % afganistanskega BDP, v nezakonito industrijo mamil pa naj bi bilo vpletenih 
približno 1,6 milijona Afganistancev (6,4 % prebivalstva);

62. vendar opozarja na ugotovitve nedavnega poročila UNODOC, da naj bi Talibani prejeli le 
4 % letne preprodaje z mamili, lokalni kmetje 21 %, 75 % pa naj bi pristalo v rokah 
vladnih uradnikov, policije, lokalnih in regionalnih posrednikov in preprodajalcev; opaža, 
da zavezniki Nata dejansko dobijo večji del dobičkov trgovine z mamili;

63. opaža, da so med letoma 2001 in 2009 ZDA in mednarodna skupnost porabile 1,61 
milijarde USD za ukrepe proti mamilom, ki pa niso imeli večjega učinka na pridelavo in 
preprodajo, ter spominja na posebnega predstavnika ZDA za Afganistan in Pakistan 
Richarda Holbrooka, ki je dosedanja prizadevanja ZDA proti mamilom v Afganistanu 
opisal kot najbolj potraten in neučinkovit program, ki ga je kadar koli videl v vladi in 
izven nje;

64. obžaluje maloštevilna prizadevanja za postopno odpravo pridelovanja opija v Afganistanu 
z zagotavljanjem izvedljivih nadomestnih načinov preživljanja;

65. je seznanjen z uspešnimi poskusi postopne odprave pridelovanja opija v Pakistanu, Laosu 
in na Tajskem z nadomestitvijo drugih pridelkov; je prav tako seznanjen s pojavom novih 
obetajočih pridelkov v Afganistanu, kot je žafran, ki lahko prinesejo veliko višje prihodke 
od maka;

66. opaža, da bi v Afganistanu lahko načrtovali podoben proces postopne odprave 
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pridelovanja maka, za kar bi bilo potrebnih 100 milijonov EUR letno, tako da bi izrecno 
namenili 10 % letne pomoči EU državi za obdobje pet let;

67. poziva k petletnemu nacionalnemu načrtu za odpravo nezakonitih pridelkov opija s 
posebnimi roki in merili uspešnosti, ki naj se izvaja prek namenskega urada z lastnim 
proračunom in osebjem;

68. poudarja, da mora biti ta urad neposredno odgovoren afganistanskemu predsedniku, 
zaposliti afganistansko osebje, voditi pa ga mora oseba z zaupanjem predsednika in 
mednarodne skupnosti, ki naj zagotovi tehnično pomoč;

69. poudarja, da je treba ta načrt spodbuditi s sodelovanjem med EU in Rusko federacijo, ki je 
glavna žrtev afganistanskega heroina in drugi največji svetovni trg opija po EU;

70. poziva afganistansko vlado in parlament, naj sprejmeta posebno zakonodajo za prepoved 
vseh praks odprave, ki bi vključevale uporabo nefizičnih in nemehanskih metod;

71. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, generalnemu 
sekretarju Združenih narodov in generalnemu sekretarju Nata ter vladam in parlamentom 
držav članic in Islamske republike Afganistan.
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OBRAZLOŽITEV

Splošne ugotovitve

To poročilo temelji na obsežnem posvetovanju poročevalca v zadnjih šestih mesecih glede 
razmer v Afganistanu in njegovih odnosov z mednarodno skupnostjo, da bi pojasnil, zakaj je 
bilo v Afganistanu, kljub ogromnim zneskom denarja in prizadevanjem, porabljenih v zadnjih 
devetih letih, doseženo tako malo. Vrzel med upanjem in resničnostjo v Afganistanu je 
postala še bolj izrazita, zato mora nova strategija EU za to državo temeljiti na teh dejstvih.

Poročevalec se je odločil osredotočiti le na štiri področja, pri katerih meni, da bi ciljno 
ukrepanje lahko prineslo dejanske spremembe: mednarodna pomoč, posledice nedavno 
vzpostavljenega mirovnega procesa, vpliv policijskega usposabljanja ter odprava 
pridelovanja opija.

Ta področja so se izkazala za glavna področja med raziskovanjem poročevalca, med katerim 
se je srečal z različnimi ministri vlade predsednika Karzaia, tudi s predsednikom samim, 
predsednikoma zgornjega in spodnjega doma parlamenta, s poveljniki Mednarodne varnostne 
sile za pomoč, predstavniki mednarodnih organizacij, veleposlaniki sosednjih držav in 
nekdanjimi voditelji prejšnje talibanske vlade; na terenu je obiskal projekte v Heratu, ki jih 
vodijo pokrajinske enote za obnovo (PRT) in mednarodne organizacije za sodelovanje. 
Poročevalec se je v Evropi in v Združenih državah Amerike posvetoval z veleposlaniki držav, 
prisotnih v Afganistanu, ali njihovimi predstavniki, mednarodnimi nevladnimi organizacijami 
in s člani ameriškega kongresa.

Po devetih letih mednarodne vpletenosti je še vedno potrebno precejšnje izboljšanje razmer v 
Afganistanu; varnostne razmere so se poslabšale, osrednji socialno-ekonomski kazalniki pa so 
izjemno nezadovoljivi. S tem je povezano dejstvo, da so se odločitve prepogosto sklepale brez 
zadostne afganistanske vključitve, tuji subjekti, vojaški ali civilni, pa so delovali na način, ki 
je za Afganistance nespoštljiv in samovoljen. Osrednji nazor tega poročila je torej potreba po 
izvršitvi pogojev, ki bodo omogočili hitro "afganistacijo" afganistanske krize, s ciljem 
stabilne vlade, ki jo bo podpirala mednarodna skupnost in bo osredotočila vsa svoja 
prizadevanja na socialno-ekonomski razvoj. Zato mora EU voditi mednarodna prizadevanja 
za obravnavo Afganistana kot suverene države in ne kot nekakšno nikogaršnjo zemljo.

Mednarodna pomoč

Največja težava Afganistana je revščina. Pozornost zbuja dejstvo, da več Afganistancev umre 
zaradi revščine kot zaradi oboroženega konflikta: umrljivost mater terja več kot 25 000 
življenj vsako leto v nasprotju z "le" 2 186 civilisti, ki so bili ubiti med januarjem in 
novembrom 2009, več kot polovica prebivalstva države pa živi pod pragom revščine, kljub 
ogromnim zneskom mednarodne pomoči, ki se steka v Afganistan.

V čem je torej težava? Za začetek je bilo izjemno težko pridobiti zanesljive podatke o 
dosedanjih načinih in učinkih mednarodnega civilnega in vojaškega posredovanja, kar je še 
vedno velika ovira za razumevanje, kaj se danes dogaja v Afganistanu. Prav tako ni 
usklajevanja in komunikacije med donatorji, kaj šele med donatorji in domnevnimi 
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upravičenci, Afganistanci. Na nedavnem srečanju v Kabulu se je finančni minister 
poročevalcu potožil, da vlada ni prejela prav nobenih informacij o približno eni tretjini 
mednarodne pomoči, ki je bila v Afganistanu porabljena od leta 2001. Drugi sogovorniki so 
izrazili podobne pritožbe.

Združene države Amerike so začele zbirati, čeprav pozno, pomembne podatke o pomoči in 
njenem učinku s pomočjo posebnega generalnega inšpektorja za afganistansko obnovo 
(SIGAR), kar je treba pozdraviti. S svoje strani pa je treba pozvati EU, da oblikuje obsežno 
bazo podatkov na podlagi analiz vseh pomoči EU za Afganistan, da bi povečala preglednost 
in vzpostavila mehanizme, da bodo donatorji prevzeli celotno odgovornost.

Številne študije, tudi poročilo sklada Peace Dividend Trust o afganistanskem kompaktnem 
projektu za spremljanje javnih naročil (Afghanistan Compact Procurement Monitoring 
Project), so ugotovile, da je največji lokalni gospodarski učinek (približno 80 %) dosežen, ko 
so sredstva zagotovljena neposredno vladi in ne s financiranjem mednarodnih podjetij (ki so 
posredniki) ali nevladnih organizacij (manj kot 20 %). A vendar se široko razširjena praksa 
posredovanja večine pomoči prek številnih mednarodnih organizacij, mednarodnih finančnih 
institucij, regionalnih razvojnih bank, nevladnih organizacij, zasebnih izvajalcev in ne prek 
osrednje vlade še vedno nadaljuje, večina pomoči pa se zgubi na različnih točkah med 
dobavno verigo. Ogromni zneski izginejo v provizijah (ki lahko znašajo tudi do 50 % na 
pogodbo) izvajalcev in podizvajalcev; visoke plače in velikodušna nadomestila za delavce, 
napotene v tujino, ki delajo za svetovalna podjetja, in za izvajalce zahtevajo dodatne zneske.

Poročevalec zato zahteva spremembo načina, na katerega pomoč doseže Afganistan, in 
predlaga, da je treba veliko več pomoči nameniti neposredno prek afganistanskih institucij in 
ne prek mednarodnih organov za sodelovanje in razvoj.

Medtem ko lokalna korupcija jasno zbuja zaskrbljenost, pa se je mednarodna pozornost raje 
osredotočala nanjo kot na svoje neuspehe. Korupcija je korupcija, od koder koli izvira, a 
spomniti je treba, da gre skozi roke afganistanske osrednje vlade le 15 % mednarodne 
pomoči: tako lokalna korupcija predstavlja največ med 7,5 in 9 % skupne civilne pomoči za 
Afganistan. Vprašanje bi moralo biti obravnavano s kazalniki učinkovitosti pomoči in 
okrepljenimi mehanizmi spremljanja, o katerih se morajo dogovoriti donatorji in 
afganistanska vlada; afganistanska vlada bo z odgovornostjo za izvrševanje pomoči pridobila 
dodatno legitimnost, to pa bo tudi olajševalni dejavnik pri reševanju lokalne korupcije.

Mirovni proces

Opaža, da je vlada Karzaia v preteklosti oblikovala osnovni oris, kaj naj bi vključeval mirovni 
proces za Afganistan, a da so se posebni elementi začeli pojavljati šele po konferenci v 
Londonu, tudi namera po začetku pogovorov s Talibani in dogovor med več kot 70 državami 
za ustanovitev skrbniškega sklada (s približno 1 milijardo USD v obdobju petih let) za pomoč 
pri vključevanju Talibanov in drugih upornikov.

Sedaj se pojavljata dva vzporedna pristopa: pogovori med širokim spektrom Talibanov, od 
Mullaha Omarja do pehotnih vojakov ter vlado Karzaia, Pakistanom in Združenimi narodi na 
eni strani ter med Mednarodno varnostno silo za pomoč in zunanjim ministrstvom ZDA ter 
srednje in nižje uvrščenimi Talibani (polovica 820 srednjih/nižjih vodij in večina pehotnih 
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vojakov, ki bi bili pripravljeni odložiti orožje in se ponovno vključiti v lokalne skupnosti) na 
drugi strani. Ob času priprave poročila je bila ameriška administracija še vedno neodločena, 
ali naj sledi prvemu pristopu, vendar je možno, da bo ameriški predsednik Obama po poletni 
vojaški ofenzivi sprejel bolj jasno odločitev glede tega vprašanja.

Poročevalec trdno meni, da mora EU močno podpreti mirovni proces in vladi Karzaia 
omogočiti neodvisnost pri svoji izbiri partnerjev za dialog, a vztrajati pri treh glavnih pogojih: 
glede afganistanske zaveze k izgonu Al Kaide iz države, odprave pridelovanja maka in volje 
za vzpostavitev osnovnega spoštovanja temeljnih človekovih pravic. O vseh ostalih vprašanjih 
naj odloča afganistansko prebivalstvo.

Policijsko usposabljanje

Na konferenci v Londonu je bilo določeno, da se bo prehod pristojnosti na področju varnosti 
na afganistanske sile začel leta 2011 in bo večinoma dokončan do leta 2014. Glavni 
instrument za izboljšanje afganistanske zmogljivosti glede zagotavljanja varnosti svojim 
državljanom je razširitev njegove vojske na 171 000 vojakov in policijske s sedanjih 94 000 
na 134 000 do konca leta 2011, s končnim ciljem 240 000 vojakov in 160 000 policistov v 
petih letih.

To so težko dosegljivi cilji in jih je treba zamenjati z bolj realističnimi in kakovostnimi cilji. 
Le širjenje obstoječih parametrov (nadaljevanje istega pristopa) brez pomembnih sprememb v 
usposabljanju, organizaciji in odnosih policije s vzporednimi pravosodnimi institucijami ne bo 
izboljšalo afganistanske varnosti.

Pet let po padcu Talibanov je bilo v skupnem poročilu zunanjega in obrambnega ministrstva 
ZDA navedeno, da policija v Afganistanu ni zmožna izvajati običajnega dela kazenskega 
pregona. V poročilu je bilo tudi ugotovljeno, da upravitelji programov usposabljanja, vrednih 
1,1 milijarde USD (sedaj na bi ta znesek znašal 6 milijard USD), niso znali povedati, koliko 
častnikov je dejansko službovalo ali kam je izginilo na tisoče tovornjakov in drugih delov 
opreme. Prav tako je navedeno, da ni bil vzpostavljen noben učinkovit program usposabljanja 
na terenu, kljub letom opozarjanja strokovnjakov s področja policijskega usposabljanja, da je 
usposabljanje na terenu temelj uspešnega usposabljanja.

Te ugotovitve so še danes veljavne, kot so bile leta 2006. Čeprav policijskega usposabljanja 
ne izvajajo izključno ZDA (obstajajo tudi drugi programi policijskega usposabljanja, vključno 
z usposabljanjem EUPOL Evropske unije in manjšimi programi držav članic ter manjšo 
misijo Nata), je bilo usposabljanje na žalost zasenčeno z bolj negativnimi praksami ZDA. Ena 
izmed glavnih težav, ki vpliva na kakovost, stroške in učinkovitost, je praksa ZDA, da se 
zanašajo na zasebne izvajalce. 

Zato bi bil pomemben prispevek EU k temu vprašanju policijskega usposabljanja v 
Afganistanu, da se z vsemi razpoložljivimi sredstvi prizadeva zagotoviti, da se ne bodo 
ponovile napake: slabo preverjanje kandidatov, premalo usposabljanja na terenu, slabo 
sledenje opremi in zanašanje na zasebne izvajalce za dejansko usposabljanje. EU mora 
predlagati obsežen program usposabljanja pod okriljem Nata, v katerega bi bile vključene vse 
sedanje misije usposabljanja.
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Mamila

Med letoma 2001 in 2009 je mednarodna skupnost porabila približno 1,61 milijarde USD za 
dejavnosti boja proti mamilom v Afganistanu, ki pa niso imele večjega učinka na proizvodnjo 
in preprodajo. Iz Afganistana še vedno izvira več kot 90 % svetovnega nezakonitega opija. 
Statistika UNODOC iz leta 2009 navaja, da je v to trgovino vpletenih 242 000 družin 
(oziroma 3,4 milijone ljudi, kar je 6,4 % prebivalstva).

Nadvse je jasno, da je edini način za odpravo pridelovanja opija zagotovitev stvarnega 
nadomestnega gospodarstva zadevnim kmetom. V drugih državah so se izvedli uspešni 
primeri postopne odprave pridelovanja opija z nadomestitvijo drugih trajnostnih pridelkov (na 
primer v Pakistanu, Vietnamu, Laosu in na Tajskem). Ta cilj se lahko doseže tudi v 
Afganistanu, za kar bi bilo potrebnih približno 100 milijonov EUR letno, tako da bi državi 
izrecno namenili 10 % civilne pomoči EU.

Zagotovitev nadomestnih načinov preživljanja zahteva infrastrukturo, ki pa potrebuje varnost, 
na kar se bo treba odzvati; razvoj novih kmetijskih panog v vsaki provinci bi lahko postopoma 
pomagal, da bi država postala bolj samozadostna, omogočil pravočasno oskrbo regionalnega 
trga in sprožil spremembo življenj in pričakovanj Afganistancev.

Poročevalec je trdno prepričan, da najboljši in edini pristop vključuje petletni načrt za 
odpravo nezakonitih pridelkov opija s pomočjo nadomestnega razvoja s posebnimi roki in 
merili uspešnosti, in ustanovitev popolnoma novega urada, ki bo to izvedel.


