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Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia 
Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása az új afganisztáni stratégiáról 
(2009/2217(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Afganisztánnal kapcsolatos korábbi állásfoglalásaira, különösen az 
Afganisztán stabilizálásáról szóló, 2008. július 8-i állásfoglalására1, az Afganisztánban 
felhasznált uniós források költségvetési ellenőrzéséről szóló, 2009. január 15-i 
állásfoglalására2, és az afganisztáni nők jogairól szóló, 2009. április 24-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel az Unió és Afganisztán 2005. november 16-án aláírt közös politikai 
nyilatkozatára, amely az Afganisztánra vonatkozó közös prioritásokon alapszik, mint 
például a szilárd és elszámoltatható intézmények létrehozása, biztonságpolitikai és 
igazságügyi ágazati reformok, kábítószer-ellenes harc, fejlesztés és újjáépítés,

– tekintettel az Afganisztánnal kötött 2006-os együttműködési megállapodásra, amely 
kijelölte az afgán kormány három fő működési területét a következő öt évre, amelyek a 
következők: biztonság, kormányzás, jogállamiság és emberi jogok; valamint gazdasági 
és társadalmi fejlesztés, továbbá a kábítószeripar megszüntetése,

– tekintettel az Afganisztánról 2010 januárjában Londonban rendezett konferenciára, 
amelyen a nemzetközi közösség megerősítette támogatását Afganisztán iránt, és amely 
lefektette az afgán válság „nem katonai” megoldását magában foglaló stratégia 
nemzetközi konszenzusának alapjait, valamint megállapította, hogy a biztonsági 
feladatok átruházása az afgán erőkre 2011-ben veszi kezdetét, és 2014-re nagy részben 
lezárul,

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanács 1890/2009 sz. határozatára, amely 2009. 
október 13-án túl tizenkét hónappal meghosszabbítja az Afganisztánban állomásozó 
Nemzetközi Biztonsági Támogató Erőknek (ISAF) az ENSZ alapokmány VII. fejezete 
szerinti, az 1386/2001 és az 1510/2003 sz. határozatban lefektetett felhatalmazását , és 
amely felszólítja az ISAF-ban résztvevő ENSZ-tagállamokat, hogy „tegyenek meg 
minden szükséges intézkedést az ISAF megbízatásának teljesítése érdekében”,

– tekintettel a kilátásba helyezett „Béke és reintegráció pénzügyi alapra”, amely számára 
a londoni konferencia résztvevői kezdeti 140 millió USD összegű felajánlást tettek, és 
amelynek célja a tálibok és más felkelők integrációja,

– tekintettel Afganisztán 2010 júniusának elején Kabulban tartott nemzeti konzultatív 
béketárgyalására („peace jirga”), amely nemzeti konszenzust kívánt elérni az 
ellenfelekkel való kibékülés ügyében,
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– tekintettel a 2010. július 20-án megrendezésre került kabuli konferenciára, amelyen 
kiértékelték a londoni konferencián hozott határozatok végrehajtása terén elért 
haladást, és amelyen lehetőséget nyújtottak az afgán kormány számára, hogy 
megmutassa vezető szerepét és felelősségét a folyamatban, együttműködve a 
nemzetközi közösséggel, a következő kérdésekben: a biztonsági helyzet megerősítése, 
az afgán biztonsági erők képességeinek javítása, a helyes kormányzás és a 
jogállamiság fokozása, valamint hogy jelölje az előtte álló utat a következő 
kérdésekben: a kábítószer-előállítás és –kereskedelem elleni küzdelem, a korrupció 
elleni harc, béke és biztonság, gazdasági és társadalmi fejlődés, emberi jogok és a 
nemek közötti egyenlőség javítása; tekintettel a kabuli konferencia eredményeire, mely 
szerint 2014 végéig a katonai műveletek irányítását valamennyi tartományban át kell 
adni az afgán erőknek,

– tekintettel a 2010. augusztus 17-i elnöki rendeletre, amely négy hónapos határidőt 
szabott  az Afganisztánban jelenlévő biztonsági magánvállalatok feloszlatására, kivéve 
a külföldi képviseletek, vállalkozások és civil szervezetek által használt 
épületegyüttesek területén működő biztonsági magánvállalatokat,

– tekintettel az Afganisztánban 2009 augusztusában tartott elnöki választásokra, az Unió 
választási megfigyelő missziójának 2009 decemberében közzétett bíráló hangú 
végleges jelentésére, és a 2010 szeptember 18-án tartott parlamenti választásokra,

– tekintettel a Tanács összes vonatkozó következtetéseire, különösen az Általános Ügyek 
és Külkapcsolatok Tanácsának 2009. október 27-i következtetéseire, valamint a 
Tanács afganisztáni és pakisztáni fokozott szerepvállalásról szóló akciótervére, 
valamint a Külügyek Tanácsának 2010. március 22-i következtetéseire,

– tekintettel a két tisztséget viselő EU különleges ügyek képviselőjének/EU afganisztáni 
küldöttsége vezetőjének 2010. április 1-jei kinevezésére, valamint tekintettel a 
Vygaudas Usackas különleges képviselő megbízatásának 2011. augusztus 31-éig 
történő meghosszabbítására vonatkozó 2010. augusztus 11-i tanácsi határozatra,

– tekintettel a Tanács 2010. május 18-i határozatára, amely három évvel 
meghosszabbította az Európai Unió afganisztáni rendőri misszióját (EUPOL 
Afghanistan), 2010. május 31-től 2013. május 31-ig,

– tekintettel a 2007–2013-ra szóló országstratégiai dokumentumra, amely részletezi a 
Bizottság afganisztáni szerepvállalását 2013-ig,

– tekintettel az Európai Uniónak a 2010-es költségvetési évre vonatkozó általános 
költségvetésére,

– tekintettel az ENSZ 2009. évi humán fejlődési jelentésére, amely Afganisztánt 182 
ország közül a 181. helyre sorolja,

– tekintettel az Afganisztán által készített, 2007–2008. évi nemzeti kockázatok és 
sebezhető pontok elemzésre, és azon becslésére, hogy a szegénység megszüntetése 
Afganisztánban, a szegénységi küszöb alatt élők mindegyikének felemelése révén, 
nagyjából 570 millió dollár költséggel járna,

– tekintettel az Afgán Segélyeket Koordináló Ügynökség (ACBAR) 2008. márciusi, az 



afganisztáni segélyezés hatékonyságáról szóló „Falling Short – Aid Effectiveness in 
Afghanistan” című jelentésére, amely rámutat a segélyeknek végül a szerződő cégek 
zsebébe haszonként áramló hatalmas összegeire (szerződésenként akár 50%), a 
beszerzési és pályázati folyamatok rendkívül kismértékű átláthatóságára, valamint a 
külföldön élő szakértők fizetéseinek és juttatásainak magas költségeire,

– tekintettel az ENSZ afganisztáni segítségnyújtó missziójának (UNAMA) a civilek 
fegyveres konfliktusokban történő védelméről szóló 2010. augusztusi jelentésére,

– tekintettel a „Peace Dividend Trust” non-profit szervezet ajánlásaira, köztük az 
„afgánok előnyben” politika javaslatára, amely a javak és szolgáltatások helyi, afgán 
beszerzését támogatja azok importálásával szemben, azzal a céllal, hogy elsősorban és 
legfőképp afgánok számára hozzon hasznot;

– tekintettel a NATO/ISAF afganisztáni felkelés-ellenes stratégiájára és annak 
megvalósítására David Petraeus tábornok parancsnoksága alatt, valamint a stratégia 
Obama elnök által 2010 decemberére meghirdetett felülvizsgálatára,

– tekintettel az Egyesült Államok kongresszusának „Hadúr Rt.: zsarolás és korrupció az 
amerikai ellátási lánc mentén Afganisztánban” című munkadokumentumára (az 
Egyesült Államok képviselőházának kormányreformokkal foglalkozó 
vizsgálóbizottsága, 2010. június),,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezete Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési 
Hivatalának (UNODC) tanulmányaira, különösen a 2009. októberi, „Függőség, 
bűnözés és lázadás – az afganisztáni ópium mint nemzetközi veszélyforrás” című 
jelentésére, és a 2010. évi kábítószer-világjelentésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság véleményére (A7–
0333/2010),

A. mivel a nemzetközi közösség ismételten megerősítette, hogy támogatja az ENSZ 
Biztonsági Tanácsának vonatkozó, az összes afgán állampolgár biztonságát, jólétét és 
emberi jogait védelmező határozatait; mivel azonban a nemzetközi közösség 
hallgatólagosan elismerte, hogy kilenc évig tartó háborúskodás és nemzetközi 
erőfeszítés sem tudta felszámolni a tálib felkelést, és nem tudott békét és stabilitást 
hozni az ország számára; és mivel új felkelés-ellenes stratégiát vezettek be és 
körülbelül 45 000 fős csapaterősítést küldtek,

B. mivel Afganisztánban nincs nyilvánvaló kilátás a helyzet megoldására: a helyszínen 
lévő nemzetközi erők koalíciója nem képes legyőzni a tálibokat és a többi felkelőt, a 
felkelők mozgalma és a tálibok pedig nem képesek legyőzni ezeket a katonai erőket;

C. mivel Stanley McChrystal tábornok 2009-ben kijelentette, hogy nem lát az al-Káida 
nagyarányú afganisztáni jelenlétére utaló jeleket, és magas rangú amerikai tisztviselők 
is megerősítik, hogy az al-Káida jelenleg alig van jelen Afganisztánban,

D. mivel a biztonsági helyzet és az életkörülmények tovább romlottak, és a koalíció 
jelenlétét már nem támogatja a közvélemény, mint korábban tette, és mivel a 



koalícióra egyre inkább megszálló hatalomként tekintenek; mivel új, szélesebb 
partnerségre van szükség az afgán néppel, és a képviselet nélküli csoportokat és a civil 
társadalmat be kell vonni a békére és megegyezésre irányuló erőfeszítésekbe,

E. mivel az EU egyike a fő támogató szervezeteknek a fejlesztési támogatások és a 
humanitárius segítségnyújtás területén Afganisztánban; mivel elkötelezett partner az 
újjáépítési és stabilizációs törekvésekben,

F. mivel az Afganisztánnal kötött 2006-os együttműködési megállapodás keretében és a 
kabuli konferencián az adományozók megegyeztek abban, hogy segélyük egyre 
növekvő részét (akár 50%-ig) az afgán kormány központi költségvetésen keresztül 
folyósítják, vagy közvetlen módon, vagy vagyonkezelő alapok révén, amennyiben ez 
lehetséges, mivel azonban a jelenleg csupán a fejlesztési támogatások 20%-át 
folyósítják az állami költségvetésen keresztül,

G. mivel a megfelelő koordináció hiánya aláássa az EU Afganisztánba irányuló 
segélyeinek hatékonyságát,

H. mivel 2002 és 2009 között több mint 40 milliárd dollárnyi nemzetközi segély áramlott 
Afganisztánba; mivel ez alatt az időszak alatt nőtt az iskolába járó gyermekek száma, 
mivel azonban – az UNICEF becslései szerint – az öt év alatti afgán gyermekek 59%-a 
még mindig nem jut elegendő ételhez, és ötmillió gyermek nem járhat iskolába,

I. mivel a nők helyzete az országban továbbra is komoly aggodalomra ad okot, mivel az 
ENSZ jelentései szerint a gyermekágyi halálozás aránya Afganisztánban a világon a 
második legmagasabb, évente közel 25000 halálesettel, és mivel a 15 év fölötti nők 
csupán 12,6 %-a tud írni és olvasni, és a lánygyermekek 57 %-át a 16 éves törvényes 
korhatár előtt kiházasítják; mivel továbbra is elterjedt a nők elleni erőszak; mivel a 
diszkriminatív síita családjogi törvény továbbra is érvényben van és egyebek mellett 
kriminalizálja azokat a nőket, akik megtagadják a közösülést a férjükkel, és megtiltja 
számukra, hogy kilépjenek a házból a férjük beleegyezése nélkül,

J. mivel Afganisztán számos, a nők és a gyermekek jogait védő nemzetközi egyezmény –
köztük a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának 
kiküszöböléséről szóló 1979-es ENSZ-egyezmény és a gyermekek jogairól szóló 
1989-es ENSZ-egyezmény – részes fele, és mivel az afganisztáni alkotmány 22. cikke 
kimondja, hogy „Afganisztán állampolgárainak, férfiaknak és nőknek, egyenlő jogaik 
és kötelességeik vannak a törvény előtt”; mivel az afgán családtörvényt jelenleg 
felülvizsgálják, hogy összhangba hozzák az alkotmánnyal,

K. mivel 2010 júliusában az amerikai kongresszus felülvizsgálatot rendelt el több milliárd 
dollár múltbeli afganisztáni segély felhasználásával kapcsolatban, és megközelítőleg 4 
milliárd dollárral csökkentette az Afganisztán kormányának folyósított segély 
összegét,

L. mivel Omar Záhílvál afgán pénzügyminiszter bírálta először is a NATO/ISAF 
szerződési gyakorlatát, amiért az nem szolgálja az afgán gazdaságot, másodszor azt, 
hogy az ISAF egyoldalúan értelmezi az ISAF és az afgán kormány közötti 
megállapodás adómentességi kitételeit, és mivel a miniszter a külföldi vállalkozókat 
okolta az ISAF által finanszírozott közel 4 milliárd dollár összértékű szerződések nagy 
részének megszerzéséért, amely a beszámolók szerint folyamatos pénzkiáramlással járt 



az országból; mivel az afgán kormány nemzetközi vizsgálatot sürget,

M. mivel nyilvánvalóvá vált, hogy Afganisztánban nem lehetséges katonai megoldás, és 
mivel az Egyesült Államok kijelentette, hogy 2011 nyarán megkezdi csapatai 
kivonását Afganisztánból és más országok vagy már megtették, vagy tervezik a 
kivonulást, mások pedig továbbra sem jelezték kivonulási szándékukat; mivel 
ugyanakkor a hadsereg kivonása egy fokozatos és összehangolt folyamat kell hogy 
legyen, egy olyan politikai terv részeként, amely biztosítja a hatáskörök zavartalan 
átadását az afgán biztonsági erőknek,

N. mivel a „kabuli konferencia” előírja, hogy 2011 októberére az afgán nemzeti hadsereg 
állományának el kell érnie a 171 600 főt, az afgán nemzeti rendőrségnek pedig a 
134 000 főt, a nemzetközi közösség által biztosított szükséges pénzügyi és technikai 
támogatással,

O. mivel az EUPOL afganisztáni missziójának fő célja a nemzetközi követelményeknek 
megfelelő afgán rendőrségi rendszer felállítása,

P. mivel Afganisztán nem csak a világ ópiumtermelésének fő forrása, és az Unió és 
Oroszország heroinpiacának fő ellátója, hanem az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi 
Hivatalának egy nemrégiben közzétett jelentése szerint egyben a világ egyik vezető 
kannabisztermelő országa is, mivel ugyanakkor az országban az ópiumtermelés az 
elmúlt két év során 23 %-kal csökkent, a 2007-es csúcshoz képest pedig egy 
harmadával; mivel az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala megállapította, hogy 
világos összefüggés van az ópiumtermelés és a felkelők által irányított területek között, 
és hogy Afganisztán azon részein, ahol a kormány jobban be tudja tartatni a 
törvényeket, a gazdák közel kétharmada állította, hogy a tiltás miatt nem termel 
ópiumot; mivel délkeleten, ahová a hatóságok keze kevésbé ér el, a gazdák alig 40 %-a 
állította, hogy a tiltás miatt nem termeszt mákot;

Q. mivel az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalának egy nemrégiben közzétett 
jelentése szerint az elmúlt évek során jelentősen nőtt a kábítószerfüggők száma az 
afgán állampolgárok körében, és ez a tendencia az ország jövőjét érintően komoly 
társadalmi problémákkal fog járni,

R. mivel az Unió az újjáépítés kezdetétől fogva aktív szerepet játszott a kábítószer-ellenes 
intézkedések támogatásában, eddig azonban a kábítószeripar gazdaságra, politikai 
rendszerre, állami intézményekre és társadalomra gyakorolt széleskörű hatásának 
visszaszorítását célzó uniós erőfeszítések nem értel el jelentős eredményt,

S. mivel egyes afganisztáni mákültetvények megsemmisítésére kémiai gyomirtókat 
használtak, és mivel ez a gyakorlat komoly károkat okoz az embereknek és a 
környezetnek a termőföld és a víz szennyezése miatt, mivel ugyanakkor jelenleg 
egyetértés van abban, hogy a represszív intézkedéseknek a kábítószerkereskedelemre 
és a heroint előállító laboratóriumokra kell összpontosulniuk, nem pedig a gazdákra; 
mivel jelenleg a fő erőfeszítést arra összpontosítják, hogy alternatív megélhetést 
nyújtsanak a gazdáknak;

T. mivel Afganisztán figyelemreméltó természeti erőforrásokkal rendelkezik, beleértve 
olyan gazdag ásványkincseket, mint a kőolaj és a földgáz, melyek értéke a becslések 
szerint három billió dollár, és mivel az afgán kormány ezen erőforrásokra támaszkodva 



szeretné élénkíteni a gazdasági fejlődést, miután helyreállt az országban a béke és a 
biztonság,

Új uniós stratégia

1. tudatában van annak, hogy számos tényező nehezíti az előrelépést Afganisztánban, de 
négy fő területre kívánja korlátozni a jelentést, amelyeken a nagyobb erőfeszítés 
javulást eredményezhet: nemzetközi segélyek és koordináció; a békefolyamat 
következményei; a rendőrségi képzés hatásai; és az ópiumtermesztés megszüntetése 
alternatívák felkínálása révén;

2. kifejezi támogatását a felkelés elleni stratégia új koncepciója mellett, mely a helyi 
lakosság védelmére és a biztonságossá tett területek újjáépítésére összpontosít, 
valamint támogatja az EU Afganisztánnal és Pakisztánnal kapcsolatos cselekvési 
tervét;

3. ezért úgy véli, hogy az Unió afganisztáni stratégiájának két előfeltételből kell 
kiindulnia: az egyik annak elismerése, hogy Afganisztán biztonsági és társadalmi-
gazdasági mutatói a kis híján egy évtizede tartó nemzetközi szerepvállalás és 
beruházások ellenére folyamatosan romlanak; másik szükséges feltétel pedig annak 
további ösztönzése, hogy a nemzetközi közösség hozzáállása megváltozzon – mivel a 
múltban, különösen a felkelés-ellenes stratégia előtt, túlságosan sokszor az afgán fél 
közreműködése nélkül készített terveket és hozott döntéseket – és jövőbeli tervei és 
döntései az afgán féllel való szoros együttműködés mellett szülessenek; megállapítja, 
hogy a londoni és a kabuli konferencia fontos lépést jelentett ebben az irányban;

4. üdvözli és támogatja a Tanács 2009. októberi következtetéseit az „EU fellépésének 
Afganisztánban és Pakisztánban történő megerősítése” címmel, melyek egy 
koherensebb és összehangoltabb Uniós megközelítést körvonalaznak a régióval 
kapcsolatban és kiemelik a regionális együttműködés és a polgároknak szentelt 
nagyobb figyelem fontosságát az Afganisztánnal kapcsolatos politika során,

5. hangsúlyozza, hogy az afgán krízis hosszú távú megoldásának az afgán polgároknak a 
belső biztonsághoz, a civilek védelméhez és a gazdasági és társadalmi fejlődéshez 
fűződő érdekeiből kell kiindulnia és magában kell foglalnia olyan konkrét 
intézkedéseket, melyek célja a szegénység, alulfejlettség és a nőkkel szembeni 
hátrányos megkülönböztetés megszüntetése, az emberi jogok és a jogállamiság 
tiszteletben tartásának fokozása, a megbékélésre irányuló mechanizmusok 
megerősítése, az ópiumtermelés megszüntetésének biztosítása, az erőteljes államépítés 
és Afganisztán teljes beépülése a nemzetközi közösségbe, valamint az al-Káida elűzése 
az országból;

6. üdvözli az kabuli nemzetközi Afganisztán-konferencia eredményeit; hangsúlyozza, 
hogy tiszteletben kell tartani az afgán kormánynak polgárai biztonsága, gazdasági 
lehetőségei és a kormányzás javítása céljából tett kötelezettségvállalásait, csakúgy, 
mint a nemzetközi közösségnek az átmeneti folyamat és a közös célkitűzések 
támogatására irányuló vállalásait;

7. megismétli, hogy az EU-nak és tagállamainak Afganisztánt önálló, erősebb 
demokratikus intézményekkel bíró állam újjáépítésében kell támogatnia, amely képes 
biztosítani a nemzeti szuverenitást, a demokratikusan ellenőrizhető hadseregen és 



rendőrségen alapuló közbiztonságot, a kompetens és független bíróságot, az állam 
egységét, a területi integritást, a nők és férfiak közötti egyenlőséget, a 
sajtószabadságot, az oktatásra és az egészségügyre való összpontosítást, a fenntartható 
gazdasági fejlődést, valamint Afganisztán népének fejlődését és gyarapodását, és 
minden Afganisztánban élő etnikai és vallási közösség történelmi, vallási, szellemi és 
kulturális hagyományainak és jogainak tiszteletben tartását, ugyanakkor elismerve a 
nőkhöz való hozzáállás alapvető megváltozásának szükségességét; felszólít arra, hogy 
a helyi hatósági fejlesztési projekteknek kapjanak több támogatást azokban a 
tartományokban, amelyek esetében bizonyítható a jó kormányzás;

8. megjegyzi, hogy a lakosság 80%-a a vidéki területeken él, miközben az egy főre jutó 
termőterület nagysága 1980-tól 2007-ig 0,55 ha-ról 0,25 ha-ra csökkent; kiemeli azt a 
tényt, hogy Afganisztán továbbra is súlyosan ki van szolgáltatva a kedvezőtlen 
éghajlati tényezőknek és az élelmiszerárak világpiaci emelkedésének, miközben a 
taposóaknák széles körű és felelőtlen használata jelentős kockázatot jelent a vidék 
sikeres fejlődése szempontjából; ebben az összefüggésben úgy véli, hogy rendkívül 
fontos az élelmiszer-biztonság megvalósítása érdekében a vidék és a helyi 
élelmiszertermelés fejlesztésére fordított források növelése;

9. megállapítja, hogy az afgán kormány elkötelezett a szubnacionális kormányzási 
politikának a következő tizenkét hónap során szakaszosan és pénzügyileg fenntartható 
módon való megvalósítása mellett, megerősítve a helyi hatóságokat és azok 
intézményi kapacitásait, és kidolgozva a szubnacionális szabályozási, finanszírozási és 
költségvetési kereteket;

10. megállapítja, hogy az újjáépítési folyamatban az afgánok által játszott nagyobb 
szerepet megnehezítheti a gyenge közigazgatás és közszolgálati kapacitás; ezért azon a 
meggyőződésen van, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani ezekre a területekre; 
üdvözli azt az elképzelést, hogy a Bizottság és a tagországok dolgozzanak ki egy 
különleges, hosszú távú vezérprogramot a közigazgatás megerősítésére, melynek 
érdekében alakítsanak ki tantervet, segítsék az ingatlanok felépítését vagy használják 
ki a már meglévőket, kapcsolódjanak az EU közigazgatási intézményeinek 
hálózatához, valamint lépjenek fel mentorként közszolgálati intézetek mellett egy sor 
afganisztáni nagyvárosban, pl. Kabulban, Herátban és Mazari Sarifban;

11. emlékeztet rá, hogy a fejlesztési erőfeszítéseknek elsősorban az afgán kormányzati 
szervezetek képességnövelését kell szolgálniuk, továbbá az afgánokat szorosan be kell 
vonni mind a elsőbbséget élvező feladatok kiválasztásába, mind a megvalósítás 
folyamatába annak érdekében, hogy a folyamattal kapcsolatban nemzeti és közösségi 
szinten is erősödjék az azonosulás és a felelősségtudat; felhívja ezért a figyelmet a 
civil szervezetek elengedhetetlen szerepére az afgán állampolgárok demokratizálódási 
és újjáépítési folyamatban való részvételének és a korrupció veszélye elhárításának 
biztosítása szempontjából;

12. a nők életében a tálib uralom 2001-es megszűnése óta bekövetkezett javulás ellenére 
továbbra is aggódik az általános afganisztáni emberi jogi helyzet, illetve különösen 
amiatt, hogy a nők alapvető, politikai, állampolgári és szociális jogai az elmúlt néhány 
év során romlottak Afganisztánban, és aggodalmát fejezi ki az olyan negatív 
fejlemények kapcsán, mint az, hogy az afgán börtönlakók többsége elnyomó rokonok 
elől menekülő nő, valamint a szavazási szabályzatban nemrég bevezetett változás 



miatt, amely csökkenti a nők számára biztosított parlamenti helyek kvótáját;

13. úgy véli, hogy a nők jogainak garantálása feltétele a közbiztonság javításának és 
lehetetlen a stabilitás elérése Afganisztánban anélkül, hogy a nők ne élveznék az őket 
megillető összes jogot a politikai, társadalmi és gazdasági életben; ezért kéri az afgán 
hatóságokat és a nemzetközi közösség képviselőit, hogy vonják be a nőket a 
béketárgyalások és a békéltetési/reintegrációs erőfeszítések minden szakaszába, az 
ENSZ BT 1325. sz. határozatával összhangban; felszólít arra, hogy a nyilvános vagy 
politikai szerepet vállaló és ezért a fundamentalisták által veszélyeztetett nők számára 
nyújtsanak különleges védelmet; rámutat, hogy a béketárgyalások előrehaladása 
semmilyen körülmények között sem járhat a nők utóbbi években megszületett jogainak 
bármilyen csökkenésével; felszólítja az afgán kormányt, hogy fokozzák a nők jogainak 
védelmét a meglévő jogszabályok, például a büntető törvénykönyv módosításával, 
megszüntetve a diszkriminatív gyakorlatokat;

14. felszólítja a Bizottságot, a Tanácsot és az EU tagországait, hogy továbbra is tegyék 
szóvá a nőkkel és gyermekekkel szembeni hátrányos megkülönböztetés kérdését és az 
emberi jogokat, az Afganisztánnal való kétoldalú kapcsolatokon keresztül, 
összhangban az Uniónak az afganisztáni béke- és újjáépítési erőfeszítések segítésére 
irányuló hosszú távú elkötelezettségével;

15. kéri az Uniót és a nemzetközi közösséget, hogy növelje az afgán nők és a női nem 
kormányzati szervezetek helyzetének javítására irányuló politikák, köztük a nők jogait 
védelmezők számára nyújtott anyagi, politikai és technikai támogatást;

16. megállapítja, hogy a tálib rezsim bukása óta elért javulás ellenére az utóbbi években a 
vélemény- és sajtószabadság terén romlott a helyzet; megállapítja, hogy fegyveres 
csoportok és a tálibok támadásokat és fenyegetéseket intéznek az újságírók ellen, hogy 
azok ne számolhassanak be az irányításuk alatt lévő területekről; fellépésre szólít fel 
ezen a területen, hogy biztosítsák az újságírók számára hivatásuk gyakorlását, 
bizonyos biztonsági garanciák mellett;

17. aggodalommal állapítja meg, hogy az Afganisztánban 2010. szeptember 18-án lezajlott 
parlamenti választásokat, melyeken a részvételi arány az országban tapasztalható 
biztonsági helyzet ellenére 40 %-os volt, ismét csalás és erőszak árnyékolta be, 
amelyben a NATO szerint 25-en vesztették életüket; sajnálattal állapítja meg, hogy 
számos afgán polgárt megakadályoztak abban, hogy gyakorolja a szavazáshoz való 
alapvető jogát;

18. szabálytalanságokra mutat rá az ország igazságszolgáltatási folyamataiban, melyek 
nem felelnek meg az igazságszolgáltatás nemzetközi normáinak; sajnálatosnak tartja a 
2008-ban végrehajtott 16 halálos ítéletet; felszólítja az EU-t, hogy igyekezzen elérni, 
hogy moratóriumot vezessenek be a halálbüntetésekre, az ENSZ 2007-es 62/149. sz. 
határozatával összhangban, a halálbüntetés későbbi eltörlése céljából

Nemzetközi segélyek – felhasználás és visszaélések

19. emlékeztet, hogy az Afganisztánnak szánt segély összesített uniós (beleértve az 
Európai Közösséget és a tagállamokat) költségvetése 2002 és 2010 között körülbelül 8 
milliárd eurót tett ki;



20. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy Afganisztánban meg kell erősíteni a 
médiaszabadságot és a civil társadalmat az ország demokratizálódásának elősegítése 
érdekében; ezenkívül ajánlja az EU 2009-es választási megfigyelő küldöttségének 
következtetéseit;

21. megjegyzi, hogy a hatalmas külföldi segélyek ellenére az afganisztáni helyzet továbbra 
is aggasztó, a humanitárius és orvosi segítség nem jut el a lakosság legrászorultabb 
csoportjaihoz, hogy több afgán veszíti életét a szegénység következtében, mint 
amennyi fegyveres konfliktusban esik áldozatul, és – megdöbbentő módon – 2002 óta 
nőtt a gyermekhalandóság, miközben a születéskor várható élettartam és az írástudók 
aránya számottevően csökkent, és hogy 2004 óta a szegénységi küszöb alatt élő 
népesség 130%-kal nőtt;

22. hangsúlyozza a millenniumi célkitűzések megvalósításának fontosságát, és sajnálja, 
hogy az egyes területeken eddig elért előrehaladás ellenére Afganisztán 2003-ban az 
UNDP Humán Fejlettségi Indexén a 173. helyről a 181. helyre (182 ország közül) 
csúszott vissza, és az öt éven aluli gyermekek, valamint az anyák halálozási aránya 
továbbra is a legmagasabbak között van a világon;  úgy véli, hogy e terület specifikus 
célkitűzései, valamint az egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz való hozzáférés 
főként a nők számára nem elhanyagolhatóak, ugyanakkor sürgeti, hogy szenteljenek 
külön figyelmet a bevételi források javítására és a működőképes egészségügyi rendszer 
kiépítésére;

23. hangsúlyozza, hogy az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalának (UNODC) 2010. 
januári tanulmányából kiderül, hogy a népesség számára a legnagyobb problémát a 
korrupció jelenti, és a megvesztegetésből származó jövedelem Afganisztán GDP-jének 
majdnem negyedét (23%-át) teszi ki.

24. kéri az Európai Bizottságot, hogy biztosítsa az afgán kormánynak, valamint a 
nemzetközi és nem kormányzati szervezeteknek nyújtott pénzügyi segítség 
átláthatóságát és az azzal való elszámoltathatóságot a segélyezés következetességének 
és Afganisztán sikeres újjáépítésének és fejlesztésének biztosítása érdekében;

25. felszólít a humanitárius segélyek földrajzilag kiegyenlítettebb, a szükségletek 
elemzésén alapuló és a sürgősséget figyelembe vevő elosztására;

26. ugyanakkor megjegyzi, hogy az infrastruktúra, a távközlés és az alapoktatás terén elért 
fejlődés, amelyre az adományozók és az afgán kormány gyakran eredményként 
hivatkoznak, csak mérsékeltnek mondható;

27. felhívja a figyelmet az Afganisztánban 2001-től 2009-ig folytatott háború tetemes 
költségére, amelyet több mint 300 milliárd dollárra becsülnek. Ez az összeg 
Afganisztán GDP-jének több mint hússzorosa, és a katonai jelenlét előrevetített 
növelése következtében várhatóan évi 50 milliárd dollár fölé fog növekedni;

28. tudomásul veszi azt az elterjedt nézetet, miszerint az afgán kormány korrupciója a 
felelős az állampolgároknak nyújtott alapszolgáltatások hiányáért, ugyanakkor 
megjegyzi, hogy a társadalmi-gazdasági fejlesztésre szánt források nagy részét 
nemzetközi szervezetek, regionális fejlesztési bankok, nem kormányzati szervezetek, 
nemzetközi vállalkozások, tanácsadó cégek stb. kezelték, nem pedig a központi 
kormányzat; sürgeti az afgán kormányt és a nemzetközi közösséget, hogy 



gyakoroljanak fokozottabb ellenőrzést a korrupció felszámolása és annak biztosítása 
érdekében, hogy a támogatások eljussanak a címzettekhez;

29. úgy véli, hogy az afganisztáni béketeremtő folyamat középpontjában a korrupció elleni 
küzdelemnek kell állnia, mivel a megvesztegetések következtében a források nem 
megfelelő helyre kerülnek, ez a gyakorlat gátolja az alapvető közszolgáltatásokhoz –
például az egészségügyi ellátáshoz vagy az oktatáshoz – való hozzáférést, és 
rendkívüli akadályt gördít az ország társadalmi és gazdasági fejlődése elé; 
hangsúlyozza továbbá, hogy a korrupció aláássa a közszférába és a kormányba vetett 
bizalmat és ekképpen rendkívüli fenyegetést jelent a nemzeti stabilitásra nézve; ezért 
sürgeti az EU-t, hogy fordítson kitüntetett figyelmet a korrupció elleni küzdelemre az 
országnak való segítségnyújtás során;

30. megjegyzi, hogy az afgán pénzügyminiszter szerint – akinek állítását független 
források is megerősítik – az Egyesült Államok 40 milliárd dolláros segélyéből csupán 
6 milliárd dollár (vagyis 15%) jutott el az afgán kormányhoz 2002 és 2009 között, a 
fennmaradó 34 milliárd dollárnak – amely nemzetközi szervezeteken, regionális 
fejlesztési bankokon, nem kormányzati szervezeteken, nemzetközi vállalkozásokon 
stb. keresztül áramlott – a 70–80%-a sosem jutott el a támogatottakhoz, Afganisztán 
lakosságához; megjegyzi a kabuli konferencián hozott döntést, mely szerint 2012-től a 
nemzetközi segélyek 50%-át – Afganisztán kérésével összhangban – az afgán 
költségvetésen keresztül kell célba juttatni;

31. úgy véli, hogy a nemzetközi adományozásban részt vevő országok közötti koordináció 
céljából sürgősen létre kell hozni egy külön koordinációs mechanizmust, és elő kell 
írni az európai és nemzetközi segélyek részletes értékelését az átláthatóság hiányának 
és az adományozók elszámoltathatóságára szolgáló mechanizmusok korlátainak 
felszámolása érdekében;

32. elítéli, hogy a segélyezésre szánt, európai és más nemzetközi forrásból származó 
pénzek jelentős részének nyoma veszik az ellátási lánc mentén – ami a Kabul Bank 
körüli közelmúltbeli botrány során drámai módon került felszínre –, és felhívja a 
figyelmet a négy fő módra, ahogy ez végbemegy: pazarlás, túlzott közvetítői és 
biztonsági költségek, túlszámlázás és korrupció;

33. megjegyzi azonban, hogy az Unió veszteségét enyhíti az a tény, hogy az uniós segély 
50%-át többoldalú vagyonkezelő alapokon keresztül folyósítja (összehasonlítva az 
USA 10%-ával), amely igen nagy hatékonysággal dolgozik (80% körül);

34. kéri az Uniót, hogy hozzon létre központi adatbázist az Afganisztánba küldött uniós 
segély költségeiről és hatásairól, és készítsen központi elemzést ezekről, mivel az 
átfogó, naprakész és átlátható adatok hiánya aláássa a segélyezés hatékonyságát;

35. kéri az Afganisztánban zajló humanitárius és fejlesztési tevékenységekben érdekelt 
összes nagyobb szereplőt (az EU-t és tagállamait és az USA-t, az ENSZ afganisztáni 
segítségnyújtási misszióját [UNAMA], az ENSZ ügynökségeit, a nagyobb nem 
kormányzati szervezeteket és a Világbankot), hogy nagymértékben csökkentsék 
működési költségeiket azáltal, hogy a forrásokat közvetlenül az afgán intézményekkel 
folytatott tényleges és kiegyensúlyozott együttműködés keretében végrehajtott konkrét 
projekteknek utalják, és biztosítsák, hogy a segélyek eljussanak a címzettekhez; ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy a források felhasználásáról az afgán 



intézményeknek kell dönteniük, és biztosítani kell a megfelelő átláthatóságot és 
elszámoltathatóságot;

36. hangsúlyozza, hogy az újjáépítést és fejlesztést regionális szempontok szerint kell 
összehangolni annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a határokon átnyúló 
fejlődést azokban a régiókban, ahol az etnikai-törzsi kapcsolatok gyakorta átnyúlnak 
az államhatárokon;

37. megjegyzi, hogy elő kell mozdítani a helyi és regionális önkormányzatok nagyobb 
részvételét, és hangsúlyozza, hogy ezen a szinten az elkötelezettség, a jogállamiság és 
a demokrácia rendkívül fontos a források megfelelő felhasználásához; kiemeli, hogy a 
források helyi és regionális szintű elosztásához a központi kormányzat jóváhagyása 
szükséges, ami növeli annak szerepét és felelősségét;

38. kéri a kül- és biztonságpolitikai főképviselőt, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy 
hozzanak létre közös kutatócsoportot azzal a céllal, hogy a testület konkrét minőségi és 
mennyiségi mutatók alapján évente értékelje az EU és a tagállamok valamennyi 
afganisztáni fellépését és kiküldetését, különösen az alábbi területeken: fejlesztési 
támogatások (beleértve a közegészségügyet és a mezőgazdaságot), a felelősségteljes 
kormányzás (beleértve az igazságszolgáltatást és az emberi jogok tiszteletben tartását), 
és biztonság (különösen az afgán rendőri erők kiképzése); ezzel összefüggésben 
felszólít az uniós intézkedések által az ország általános helyzetére gyakorolt relatív 
hatások értékelésére, valamint az uniós szervek és egyéb nemzetközi missziók és 
intézkedések közötti koordináció szintjének értékelésére, és kéri, hogy az értékelések 
eredményét és az ajánlásokat tegyék közzé;

39. hangsúlyozza, hogy a biztonsági helyzet és a segélyek földrajzi eloszlása kölcsönösen 
függenek egymástól, ezért kéri, hogy az Afganisztánnak szánt segélyeket közvetlenül 
az elsődlegesen érintett lakossághoz juttassák el;

40. hangsúlyozza, hogy az Afganisztánban tapasztalható korrupció elleni küzdelemnek 
prioritást kell élveznie; elismeri, hogy a helyi korrupció létezik, azonban véleménye 
szerint ezt ellensúlyozni fogja az afgán állami intézmények legitimitásának oly módon 
történő megerősítése, hogy felelősséget szereznek a források elosztásának 
jóváhagyásáért és a segélyezés hatékonyságának biztosításáért;

41. támogatja az Afganisztánon belüli beszerzés politikáját, ahol csak lehetséges, a javak 
és szolgáltatások importjával szemben;

42. véleménye szerint – a humanitárius tevékenységben részt vevő szervek által végzett 
munka semlegességének, pártatlanságának és függetlenségének elismerése érdekében 
– a humanitárius segélyek elosztását pártatlan humanitárius szerveknek kell végezniük, 
és a katonáknak abban csak egészen kivételes esetekben lenne szabad 
közreműködniük, teljes mértékben tiszteletben tartva a vonatkozó európai normákat, 
amelyeket a katonai és polgári védelmi eszközök humanitárius szükséghelyzetben való 
bevetéséről szóló irányvonalakban (MCDA) foglaltak egybe, és amelyekre a 
humanitárius segítségnyújtásról szóló európai konszenzus is hivatkozott;

43. rámutat arra, hogy munkájuk során a semlegesség, pártatlanság és függetlenség ezen 
szervek általi bármiféle érzékelhető megsértése nagy károkat okozhat nekik a 
helyszínen, különös tekintettel arra, hogy ők a NATO-csapatok visszavonása után is a 



helyszínen maradnak;

44. megjegyzi, hogy – amint az a sajtóban is nagy nyilvánosságot kapott, és az Egyesült 
Államok képviselőházának „Hadúr Rt.” című munkadokumentumában is szerepel –, az 
amerikai hadsereg Afganisztánban logisztikájának legnagyobb hányadát 
magánvállalkozókra bízta, akik a katonai konvojok védelmével helyi biztonsági 
szolgáltatókat bíznak meg, katasztrofális eredményekkel;

45. megjegyzi, hogy az a döntés, amely értelmében az Egyesült Államok katonai ellátási 
láncát az elszámoltathatóságra, átláthatóságra és jogszerűsége vonatkozó bárminemű 
megbízható követelmény előírása nélkül magánkézbe adták, zsarolást és korrupciót 
eredményez, mivel az Egyesült Államok 2,2–3 milliárd dolláros katonai logisztikai 
kiadásainak jelentős része végül a hadurak, a helyi maffia főnökei és a tálib 
parancsnokok zsebébe jut;

46. riasztónak tartja, hogy a katonai ellátási lánc minden szintjén jelenlévő védelmi pénz 
és zsarolás a felkelés legfőbb anyagi forrása lett, ahogy Hillary Clinton amerikai 
külügyminiszter is elismerte a szenátus Külügyi Bizottságának meghallgatásán 2009 
decemberében;

47. megdöbbentőnek találja azt is, hogy – mivel az amerikai és a NATO/ISAF katonai 
logisztika hasonló módon szerveződik –, az Unió pénzügyi hozzájárulásainak teljes 
körű nyomon követhetősége sem minden esetben biztosított;

48. teljes mértékben támogatja a NATO katonai vezérkara által 2010 szeptemberében 
kiadott új iránymutatásokat a – jelenleg kb. évi 14 millió dollár becsült értéket kitevő –
beszerzések oly módon történő átalakításáról, amely azt a célt szolgálja, hogy 
csökkenjen a korrupció, és szűküljenek azok a források, melyek közvetetten a felkelők 
és a tálibok kezébe jutnak; reméli, hogy ezt a beszerzési politikát érintő 
szemléletváltást gyorsan végrehajtják;

49. ezzel összefüggésben üdvözli Karzai elnök közelmúltbeli rendeletét, amely 
négyhónapos határidőt határoz meg valamennyi helyi és külföldi tulajdonú biztonsági 
magáncéget afganisztáni működésének beszüntetésére kötelezi;

A békefolyamat

50. hangsúlyozza, hogy a stabil és gyarapodó Afganisztán létrejöttének előfeltételei a 
felelősségteljes kormányzás, a jogállamiság és az emberi jogok tisztelete; ezért 
hangsúlyozza, hogy egy hiteles igazságügyi folyamat a békefolyamat alapvető eleme, 
és hogy az emberi jogok tiszteletét és a széles körű büntetlenség felszámolását a 
békefolyamat valamennyi szakaszában megkérdőjelezhetetlen feltételként kell kezelni; 
e tekintetben felszólítja az afgán kormányt, hogy mielőbb hajtsa végre az 
igazságszolgáltatás stratégiai reformját;

51. úgy véli, hogy az Afganisztánban mára kialakult patthelyzetért a koalíciós erők kezdeti 
– a felkelés visszaverésére irányuló új stratégia bevezetése előtti – számításainak hibái 
okolhatók, amelyek alapján gyors katonai győzelmet jósoltak a tálibok felett, valamint 
könnyű átmenetet az erős nyugati támogatást élvező, legitim kormány által vezetett 
stabil ország felé;



52. ezért úgy véli, hogy alábecsülték a tálibok jelenlétét, túlbecsülték a Karzai kormány 
képességét az ország irányításának megszervezésére, és következésképp kevés 
figyelmet fordítottak az ország újjáépítésére és fejlesztésére;

53. tart attól, hogy ezek a hibák növelték a tálib felkelés erejét az ország több mint felében, 
meggyorsítva a biztonsági és az emberi jogi helyzet romlását az egész régióban, 
különösen ami a nők jogait illeti;

54. kiemeli, hogy a múltban alkalmazott, katonai műveletekre összpontosító megközelítés 
nem hozta meg a kívánt eredményt, ezért határozottan támogatja egy polgáribb 
megközelítés alkalmazását;

55. elismeri, hogy a politikai megoldás az egyetlen lehetséges út, amelynek magában kell 
foglalnia a tűzszünet feltétele mellett megkezdendő tárgyalásokat is a tálibokkal, más 
harcoló felekkel és az ország más politikai szereplőivel, akik készek egy olyan nemzeti 
egységkormányban részt venni, amely képes véget vetni az országban legalább három 
évtizede dúló polgárháborúnak és biztosítani a jogállamiság és az alapvető emberi 
jogok tiszteletben tartását; reméli, hogy a politikai megoldás elérése érdekében időt 
kell adni a felkelés megszüntetésére irányuló új politikának arra, hogy az Obama elnök 
által bejelentett menetrend szerint eredményeket tudjon felmutatni;

56. meggyőződése, hogy az Uniónak a következő három előfeltételt kell támasztania e 
béketárgyalások megkezdéséhez és a tálib csoportok bevonásához: a tárgyalásokon 
részt vevő összes fél kötelezettségvállalása az al Káidának és a nemzetközi 
terrorizmust támogató tevékenységeinek az országból való kiűzésére;  a máktermesztés 
felszámolását célzó intézkedések megtételére; valamint az alapvető emberi jogok 
előmozdítását és tiszteletben tartását célzó politika kialakítására;

57. úgy véli továbbá, hogy minden más ügyet az afgán emberek akaratára és tehetségére 
kell bízni;

58. elismeri, hogy a tálibok nem alkotnak egységes csoportosulást: legalább 33 főrangú, 
820 középszintű/pályakezdő vezetővel rendelkeznek, valamint 25 000–36 000 
közkatonával, akik 220 közösség közt oszlanak meg, és akik közül egyesek ideológiai, 
mások pénzügyi okokból folytatják a harcot; ezért úgy véli, mostantól ösztönözni kell 
a helyi szintű tárgyalásokat a demokratikusan megválasztott helyi önkormányzatok és
a fegyveres ellenzék azon képviselői között, akik – a 2010. július 20-i kabuli 
nyilatkozat (13) és (14) bekezdésének szavaival – „lemondanak az erőszakról, nem 
ápolnak kapcsolatokat nemzetközi terrorszervezetekkel, tiszteletben tartják az 
alkotmányt, és hajlandóak részt venni a békés Afganisztán felépítésében”;

59. üdvözli az afgán kormány által meghirdetett reintegrációs és megbékélési programot, 
amelyben a kabuli nyilatkozat fent említett (13) és (14) bekezdése alapján a fegyveres 
ellenzék minden afgán tagja és közössége részt vehet;

60. rámutat arra, hogy a leszerelési és reintegrációs stratégiának szigorúan fel kell mérnie a 
leszerelt katonák és a menekültek származási falujukba való visszatéréséből adódó 
problémákat;

61. kiemeli az afgán kormány hitelessége, felelőssége és hatásköre növelésének 
fontosságát annak érdekében, hogy nőjön támogatottsága az ország lakossága körében;



62. hangsúlyozza Pakisztán kulcsszerepét e folyamatban, mivel a tálibokat nem kényszeríti 
semmi a komoly tárgyalásokra, amíg a pakisztáni határ nyitva áll előttük; szélesebb 
nemzetközi koordinációt és közreműködést tart szükségesnek a folyamatban, beleértve 
más szomszédos és a régióban meghatározó szerepet játszó országok – nevezetesen 
Irán, Törökország, Kína, India és az Orosz Föderáció – békefolyamatba való 
bevonását;

63. felszólítja a Bizottságot annak értékelésére, hogy a közelmúltban bekövetkezett 
katasztrofális pakisztáni áradásoknak milyen stratégiai és politikai következményei 
vannak Afganisztán és a szélesebb régió tekintetében, és hozzon meg minden 
szükséges intézkedést az érintett lakosság és azon afgán menekültek megsegítése 
érdekében, akiknek a táborait az áradás megsemmisítette;

64. hangsúlyozza a megfelelő vízgazdálkodás fontosságát Afganisztánban és az ország 
közvetlen környezetében, és felhívja a figyelmet az e téren megvalósítandó regionális 
és határokon átnyúló együttműködés előnyeire, melyek a délnyugat-ázsiai szomszédos 
országok közti bizalomépítés tekintetében is megmutatkoznak;

65. megjegyzi a pakisztáni titkosszolgálatnak (ISI) azon szándékát, hogy biztosítani 
kívánja, hogy bármely békeosztalékból Pakisztán is megfelelően részesüljön;

66. azonban hangsúlyozza: ahhoz, hogy Afganisztánban gyökeret verhessen a béke, a 
legfontosabb regionális hatalmaknak – beleértve Indiát, Pakisztánt, Iránt és a közép-
ázsiai államokat, Oroszországot, Kínát és Törökországot – politikai egyezséget kell 
kötniük egymással, valamint a be nem avatkozás elvét és a független Afganisztán 
támogatását célzó közös álláspontot kell kialakítaniuk; felszólít az Afganisztán és 
Pakisztán közti kapcsolatok normalizálására, nevezetesen a két ország közti 
nemzetközi határ kérdésének végleges rendezése révén;

67. kéri az Európai Uniót, hogy továbbra is támogassa a béke és a megbékélés folyamatát 
Afganisztánban, továbbá támogassa az erőszakról lemondani hajlandó személyek 
társadalmi visszailleszkedését célzó afgán erőfeszítéseket, elegendő rugalmasságot 
biztosítva a Karzai kormány számára a tárgyalópartnerek megválasztásában, 
ugyanakkor ragaszkodjon ahhoz, hogy az afgán alkotmány és az alapvető emberi jogok 
alkossák a békefolyamat átfogó jogi és politikai keretét;

68. üdvözli az afgán kormány által a nemzeti fejlesztési stratégiával összhangban 
kialakított és a kabuli konferencia által támogatott nemzeti prioritási programokat, és 
felszólít azok maradéktalan és hatékony végrehajtására;

69. nem tudja eléggé hangsúlyozni annak szükségességét, hogy az Unió sokkal aktívabb 
szerepet játsszon Afganisztán újjáépítésében és a fejlesztésében, mivel nem lehetséges 
tartós béke az országban és a régió egészében a szegénység számottevő csökkentése és 
a fenntartható fejlődés nélkül; elismeri, hogy biztonság nélkül nincsen fejlődés, mint 
ahogy fejlődés nélkül nincsen biztonság sem;

70. sürgeti az Európai Uniót és tagállamait, hogy az Egyesült Államokkal együtt lépjenek 
fel annak érdekében, hogy a nemzetközi segélyek nagyobb hányada jusson el az afgán 
hatóságokon és a kabuli kormányon keresztül a címzettekhez, valamint biztosítsák, 
hogy a pilóta nélküli vadászgépeket, különleges alakulatokat és helyi milíciákat úgy 
használják a talibán vezetők ellen, hogy az összhangban legyen Petraeus tábornoknak 



az ártatlan polgári áldozatokkal kapcsolatos zéró toleranciára vonatkozó parancsaival. 

71. tiszteleg a szövetséges erők kötelékében szolgáló férfiak és nők előtt, akik a szabadság 
védelmezése közben életüket veszítették, és osztozik családjuk, valamint valamennyi 
ártatlan afgán áldozat családjának gyászában;

72. rámutat, hogy a néhány uniós tagállam és szövetségesei katonai jelenléte
Afganisztánban a NATO/ISAF művelet része, célja a nemzetközi terrorizmus 
fenyegetésének visszaszorítása, és a kábítószer-termesztés és -kereskedelem elleni 
harc;

73. hangsúlyozza, hogy e jelenlét segíthet megteremteni azokat a biztonsági 
körülményeket, amelyek lehetővé tennék az afgán kormány számára, hogy 
megvalósítsa az ország nagy lehetőségeket rejtő bányászatának és ásványiparának 
kiaknázására irányuló közelmúltbeli terveit, ezáltal biztosítva a nemzeti költségvetés 
számára az olyannyira szükséges saját forrásokat;

74. hangsúlyozza, hogy az Afganisztán területén található, nagy lehetőségeket rejtő 
bányászati és ásványipari készletek kizárólag az afgán népet illetik, és e készletek 
„védelmét” sosem lehet ürügyként felhasználni a külföldi csapatok afgán földön való 
állandó jelenlétének igazolására;

Rendőrség és jogállamiság

75. megjegyzi, hogy a polgárok biztonságának elsődleges önálló állami garantálása nélkül 
sem béke, sem stabilitás nem érhető el Afganisztánban;

76. üdvözli Karzai elnök arra irányuló törekvését, hogy 2014 végétől már csak az afgán 
nemzeti biztonsági erők vezessenek és hajtsanak végre katonai műveleteket 
valamennyi tartományban, továbbá üdvözli az afgán kormánynak az ország biztonsága 
feletti ellenőrzés fokozatos átvétele iránti elkötelezettségét;

77. hangsúlyozza, hogy Afganisztánnak rendelkeznie kell a biztonság garantálására képes 
hatékony rendőri erővel és önálló hadsereggel, hogy ezáltal lehetővé váljon a külföldi 
haderők kivonása az országból;

78. követendőnek tartja Petraeus tábornok arra irányuló ötletét, hogy a helyi, 
demokratikusan megválasztott hatóságok számára engedélyezni lehetne a helyi 
csendőrség megalakítását a közrend és a törvényesség fenntartása és a lakosság 
védelme érdekében;

79. ugyanakkor elismeri, hogy az önálló biztonsági erők megteremtése inkább hosszú távú 
célkitűzés, és ezért különösen felhívja a figyelmet arra, hogy összehangoltabb és 
integráltabb megközelítésre van szükség a rendőrség, és ettől elkülönítve, a 
katonatisztek képzése tekintetében, valamint felfívja a figyelmet – a korlátozott 
eredményeket felmutató – rendőrképzésbe fektetett forrásokra; felhívja az összes 
érintett szereplőt, hogy a fölösleges átfedések elkerülése, valamint a kiegészítő 
feladatok stratégiai és operatív szinten való ellátása érdekében hangolják össze 
szorosan tevékenységeiket;

80. hangsúlyozza a belügyminisztérium átfogó reformjának szükségességét, melynek 



elmaradása esetén a reformra és az új rendőrség felépítésére irányuló erőfeszítések 
kudarcot vallanának, és ezzel kapcsolatban hangsúlyozza az EUPOL távolabbi 
célkitűzései közt említett nyomon követés, támogatás, tanácsadás és képzés 
fontosságát az afgán belügyminisztérium, a régiók és tartományok szintjén;

81. úgy véli, hogy az EUPOL cáfolhatatlanul nem egyértelmű hatásköre, valamint 
eredményeinek korlátozottsága miatt nem vívta ki az őt megillető vezető uniós 
szerepet; sajnálatának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy három évvel telepítését 
követően az EUPOL még mindig nem érte el engedélyezett erejének háromnegyedét; 
ismételten felszólítja a Tanácsot és az uniós tagállamokat az e misszióra vonatkozó 
kötelezettségvállalásaik teljesítésére; 

82. üdvözli a korrupció elleni vizsgálóhivatal EUPOL Afganisztán általi, a korrupcióval 
gyanúsított ismert köztisztviselők és egyéb tisztviselők elleni ügyek kivizsgálásának 
céljából történő létrehozását;

83. aggasztónak találja az ISAF adatait, melyek szerint az afgán nemzeti rendőrség 94 000 
tagjának mintegy 90%-a írástudatlan, 20%-a drogfogyasztó, és több mint 30%-ának 
egy év után nyoma vész, nem beszélve arról az évi körülbelül 1 000 főről, aki szolgálat 
közben leli halálát;

84. úgy véli, hogy az átfogó képzés eredménytelensége mögött húzódó fő tényezők a 
rendőrképzés különböző aspektusai közti koordináció hiánya és az a gyakorlat, hogy a 
feladatokat katonai és biztonsági magánvállalatokra (PMSC) ruházzák át;

85. megjegyzi, hogy az EU és tagállamai hivatásos afgán rendőri erő létrehozása iránti 
elkötelezettségét veszélyezteti a néhány nagy amerikai biztonsági cég által folytatott, 
rendkívül elterjedt „gyorstalpaló” jellegű gyakorlat (az újoncok nem megfelelő 
átvizsgálása, hathetes oktatás tankönyvek nélkül – a képzésben részt vevők 
írástudatlansága folytán –, elenyésző kihelyezett gyakorlati képzéssel, majd a 
jelvénnyel, egyenruhával és fegyverrel ellátott újoncok őrjáratra küldése);
hangsúlyozza a koherensebb és fenntarthatóbb rendőrképzés szükségességét, mely 
lehetővé tenné a különböző afgán rendőri erők együttműködését; hangsúlyozza, hogy a 
rendőrképzési misszióknak nem csupán a technikai kérdéseket kell középpontba 
helyezniük, hanem biztosítaniuk kell, hogy az újoncok tudjanak írni-olvasni és 
alapfokú ismeretekkel rendelkezzenek a nemzeti és nemzetközi jog terén;

86. megdöbbentik az említett cégek nem megfelelő pénzügyi ellenőrzéséről szóló hírek, 
továbbá megemlíti az Amerikai Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának és 
Külügyminisztériumának 2006. évi közös jelentését, melynek mindmáig érvényes 
megállapításai szerint az afganisztáni rendőri erő nem volt képes ellátni a rutinszintű 
bűnüldözési munkát, kihelyezett gyakorlati képzési programok pedig voltaképpen nem 
léteztek; elismeri a főparancsnokság által a lázadók elleni politika értelmében tett arra 
irányuló kísérleteket, hogy az Afganisztánban büntetlenül működő külföldi 
magánhadseregek feletti bizonyos fokú ellenőrzésre tegyen szert;

87. javasolja, hogy amint lehetséges, a rendőrképzést vegyék ki a magánvállalkozások 
kezéből;

88. jobb nemzetközi együttműködésre és koordinációra szólít fel a rendőrképzési 
kapacitások jelentős növelése és a képzési programok hatékonyságának további 



javítása érdekében; javasolja, hogy az EUPOL és a NATO/ISAF indítson egy 
nagyszabású rendőrképzési programot, melyben az afgán kormánnyal való 
megegyezés értelmében a nemzeti rendőri egységek is vegyenek részt, elkerülve 
ezáltal az átfedéseket, a pazarlást és a széttagoltságot;

89. sürgeti a külügyi és biztonságpolitikai főképviselőt és az uniós tagállamokat, hogy 
fokozzák a rendőrképzés intenzitását Afganisztánban, és jelentősen növeljék a 
helyszínen tevékenykedő kiképzők számát annak érdekében, hogy reális esélye legyen 
a londoni konferencián kitűzött célok megvalósításának, melyek értelmében 2011 
végéig 134 ezerre kellene növelni a képzett afganisztáni rendőrök számát; sürgeti a 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőt , hogy módosítsa az EUPOL afganisztáni 
küldetését oly módon, hogy az EUPOL megbízatása terjedjen ki az alacsony 
rangfokozatú alkalmazottak képzésére is valamennyi tartományban, valamint nőjön az 
alapképzésre szánt hetek száma, és az EUPOL végezzen közös őrjáratokat és egyéb 
rendőri tevékenységeket a helyszínen; sürgeti az uniós tagállamokat, hogy ne csupán 
egyesítsék kétoldalú rendőrképzési misszióikat az EUPOL-lal, hanem ugyanakkor 
tartózkodjanak attól, hogy az EUPOL-ban felvonultatott nemzeti rendőrség számára 
korlátozásokat írjanak elő;

90. javasolja, hogy emeljék az afgán rendőrök fizetését, vizsgálják felül a kiválasztás teljes 
folyamatát, és részesítsék előnyben az olyan újoncokat, akik bizonyos 
alapműveltséggel rendelkeznek, nem drogfogyasztók, illetve mentálisan és fizikailag is 
alkalmasabbak a mostani állománynál;

91. hangsúlyozza, hogy a rendőrképzés nem lehet eredményes jól működő 
igazságszolgáltatás nélkül, ezért felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy nyújtson 
fokozott pénzügyi és technikai támogatást az igazságszolgáltatási rendszer 
megerősítéséhez, melynek a bírók minden szinten megvalósítandó fizetésemelése is 
részét képezi; kéri továbbá a Tanácsot, hogy az ENSZ-szel együttműködésben hozzon 
létre egy kifejezetten az afganisztáni igazságügyi minisztériumban és a büntetés-
végrehajtási rendszerben dolgozó bírók és köztisztviselők képzésére szolgáló missziót;

92. üdvözli az afgán kormánynak a kabuli konferencián tett kötelezettségvállalását, 
melynek értelmében – a nemzetközi partnerek segítségével – az elkövetkező tizenkét 
hónapon belül konkrét intézkedések végrehajtásával az ország egész területén javítani 
fogja az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést és az igazságügyi intézmények 
kapacitását, többek közt egy átfogó emberierőforrás-stratégia kialakítása és 
alkalmazása révén;

Kábítószerek

93. rámutat arra, hogy a világ illegális ópiumának 90%-a Afganisztánból származik, és 
hogy amikor 2001-ben a koalíciós erők behatoltak Kabulba, akkor még nem 
termesztettek ópiummákot Afganisztánban, ami annak volt köszönhető, hogy az ENSZ 
sikeresen elérte a termesztés betiltását;

94. hangot ad azon véleményének, hogy ennek következtében egy széles körű, megfelelő 
forrásokkal ellátott katonai erőnek nem okozhatott volna gondot az ópiumtilalom 
fenntartása a helyi mezőgazdasági fejlesztési programok révén, amelyek végrehajtását 
csapataik biztosíthatták volna a tálibokkal és a helyi hadurakkal szemben;



95. ugyanakkor megjegyzi, hogy az ópiumtermelés még mindig kulcsfontosságú 
társadalmi, gazdasági és biztonsági kérdés, és felhívja az Európai Uniót, hogy 
Afganisztánnal kapcsolatos politikáiban tekintse ezt stratégiai prioritásnak;

96. emlékeztet rá, hogy Afganisztánból származik az Európába érkező heroin 90%-a, az 
európai országok ehhez kapcsolódó közegészségügyi kiadásai pedig több milliárd 
dollárra rúgnak; hangsúlyozza, hogy Afganisztánban a kábítószer-termelés által 
támasztott kihívásokat nem csak nemzeti, hanem nemzetközi szinten is kezelni kell, 
figyelmet fordítva a kábítószer-hálózat minden egyes elemére, különösen támogatni 
kell a gazdálkodókat az utánpótlás csökkentése érdekében, figyelmet kell fordítani a 
megelőzésre és kezelésre a kereslet csökkentése érdekében, valamint az elosztókkal 
szemben a törvény érvényesítésére; ezért javasolja különösen, hogy tegyenek nagyobb 
erőfeszítéseket egy olyan globális mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika 
kidolgozására, amely hiteles és fenntartható alternatívát jelenthet az ópiumtermelők 
számára; továbbá hangsúlyozza, hogy a környezetvédelem kérdését be kell építeni a 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési stratégiába, mivel a nem megfelelő vízgazdálkodás 
vagy a nemzeti erdők elpusztítása által okozott környezetkárosítás a mezőgazdaságra 
épülő gazdaság fejlődésének legnagyobb gátja;

97. megjegyzi, hogy az ópiumtermesztőknek és -kereskedőknek biztosított büntetlenség 
következtében a kevés számú nagyhatalmú hadúr által működtetett óriási kartellben 
folyó ópiumtermesztés két év alatt ismét elérte a 2001 előtti szintet;

98. mélységes aggodalommal tölti el a kábítószerfüggő afgánok számának gyors 
növekedése, melyről az UNODC közelmúltbeli jelentése tesz említést; azonnali célzott 
intézkedéseket sürget a kábítószerfüggők számának csökkentése és egészségügyi 
ellátásuk biztosítása érdekében; e célból hangsúlyozza a rehabilitációs központok 
létrehozására irányuló programok finanszírozásának szükségességét, különösen 
azokon a területeken, ahol nem biztosított az orvosi ellátás;

99. rámutat arra, hogy a túltermelés által okozott korábbi árvisszaesés ellenére 2009-ben a 
kábítószer-kereskedelem összesen 3,4 milliárd dollárt ért el, a potenciális bruttó 
exportérték pedig Afganisztán GDP-jének 26%-át tette ki, s állítólag körülbelül 3,4 
millió afgán (a népesség 12%-a) vett részt az illegális kábítószeriparban;

100. felhívja a figyelmet arra, hogy az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési 
Hivatalának (UNODC) közelmúltban készített jelentése szerint a tálibok az éves 
kábítószer-kereskedelemből származó nyereségnek csak 4%-ából, a helyi gazdálkodók 
21%-ából részesednek, 75%-át pedig a kormánytisztviselők, a rendőrség, a helyi és 
regionális brókerek, valamint az illegális kereskedők szerzik meg; összegezve 
megjegyzi, hogy a kábítószer-kereskedelemből származó nyereség oroszlánrésze a 
NATO afgán szövetségeseihez kerül;

101. megjegyzi, hogy 2001 és 2009 között a nemzetközi közösség 1,61 milliárd dollárt 
fordított kábítószer-ellenes intézkedésekre, amelyek azonban hatástalannak 
bizonyultak a termesztés és az illegális kereskedelem terén, továbbá felidézi Richard 
Holbrooke, az Amerikai Egyesült Államok Afganisztánnal és Pakisztánnal foglalkozó 
különmegbízottja szavait, aki szerint az Afganisztánban folytatott amerikai kábítószer-
ellenes törekvés mindeddig „a legpazarlóbb és legeredménytelenebb program, amit a 
kormányon belül és kívül láttam”;



102. rámutat, hogy a régió biztonságának és stabilitásának helyreállítására irányuló 
célkitűzések csak akkor valósíthatók meg, ha egyszer s mindenkorra megszűnik az 
afgán gazdaság kábítószerek termelésétől való függése, és helyét egy kivitelezhető, 
alternatív gazdasági növekedési modell veszi át;

103. hangsúlyozza az afganisztáni ópiumtermesztés fokozatos megszüntetésére irányuló 
törekvések fontosságát, melyek eddig kevés sikerrel jártak, és ezzel kapcsolatban 
felszólít, hogy biztosítsanak alternatív megélhetési lehetőségeket az ópiumból megélő 
3,4 millió afgán számára és javítsanak a vidéki településeken élő afgán népesség 
helyzetén;

104. megemlíti, hogy az alternatív terményekkel való helyettesítés révén sikeres kísérletet 
tettek Pakisztánban, Laoszban és Thaiföldön az ópiumtermesztés fokozatos 
felszámolására; megjegyzi, hogy Afganisztánban olyan újfajta, ígéretesnek tűnő 
növények kezdenek elterjedni, mint például a sáfrány, amely az ópiummáknál sokkal 
magasabb bevételt hozhat;

105. megjegyzi, hogy az ópiummák termesztésének fokozatos megszüntetésére egy hasonló 
folyamat Afganisztánban is tervbe vehető évente 100 millió EUR költséggel, azáltal 
hogy az országnak nyújtott éves uniós segély 10%-át speciálisan elkülönítik egy ötéves 
időtartamra;

106. megjegyzi, hogy a közelmúltban aláírt Afganisztán–Pakisztán kereskedelmi és 
tranzitmegállapodás új üzleti lehetőséget kínál a gránátalma-termelők számára, mely 
gyümölcs a régió leghíresebb, a külföldi fejlesztési dolgozók által többször is a dél-
afganisztáni máktermesztők számára biztosítandó tisztességes, alternatív megélhetési 
módok kialakítása szempontjából kulcsfontosságúnak minősített, legális terméke;

107. elismerően nyilatkozik az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalának (UNODC) az 
afgán kormány tiltott kábítószerek elleni küzdelmének támogatása céljából végzett 
tevékeny munkájáról, és felszólít az UNODC és a hivatal afganisztáni programjainak 
megerősítésére;

108. ötéves nemzeti tervet szorgalmaz a tiltott ópiumtermesztés felszámolására, 
meghatározott határidőkkel és kritériumokkal, amelyet egy külön erre a célra szánt, 
saját költségvetéssel és alkalmazottakkal rendelkező hivatalon keresztül kell 
megvalósítani;

109. hangsúlyozza, hogy ezt a tervet az EU és Oroszország együttműködésével kell 
elősegíteni, mivel ez utóbbi az Afganisztánból származó heroin legfőbb áldozata, és az 
EU után a világ második legnagyobb ópiumszármazék-piaca ;

110. felszólítja Afganisztán kormányát és parlamentjét, hogy alkosson jogszabályt azon 
irtási gyakorlatok megtiltására, amelyek kézi vagy gépi módszereken kívül egyéb 
módszereket is alkalmaznak;

111. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot a javasolt stratégiának meglévő stratégiáikba való 
maradéktalan beillesztésére, és sürgeti az uniós tagállamokat, hogy a javaslatot teljes 
mértékben vegyék figyelembe saját nemzeti terveik kialakításakor;

112. sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot az e jelentésben szereplő javaslatok költségvetési 



vonzatainak maradéktalan figyelembevételére;

o

o o

113. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, az 
ENSZ főtitkárának, a NATO főtitkárának, valamint a tagállamok és azAfganisztáni 
Iszlám Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.


