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B9-0321/2021

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Afghanistan
(2021/2712(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere verslagen en resoluties over Afghanistan,

– gezien de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de 
Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, 
anderzijds,

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,

– gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,

– gezien het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten,

– gezien het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind,

– gezien het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende 
behandeling of bestraffing,

– gezien de VN-Verklaring over mensenrechtenverdedigers van 1998,

– gezien het verslag van de secretaris-generaal van de VN van 29 maart 2021 over 
conflictgerelateerd seksueel geweld,

− gezien de Verklaring inzake de ontoelaatbaarheid van inmenging in de binnenlandse 
aangelegenheden van staten en de bescherming van hun onafhankelijkheid en 
soevereiniteit van de Algemene Vergadering van de VN (Resolutie 2131 (XX)),

− gezien artikel 2, lid 4, van het Handvest van de Verenigde Naties,

− gezien de Verklaring inzake het verlenen van onafhankelijkheid aan gekoloniseerde 
landen en volkeren van de Algemene Vergadering van de VN (Resolutie 1514 (XV)),

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de VS en de Taliban in februari 2020 een akkoord hebben ondertekend 
dat de weg heeft vrijgemaakt voor de eerste rechtstreekse besprekingen tussen de 
Taliban en vertegenwoordigers van de Afghaanse Republiek sinds 2001; overwegende 
dat in het vredesakkoord tussen de VS en de Taliban geen melding werd gemaakt van 
mensenrechten of van vrouwen; overwegende dat in het kader van het akkoord de 
straffeloosheid voor ernstige misdrijven uit hoofde van het internationaal recht door alle 
partijen werd gehandhaafd; overwegende dat de Amerikaanse president Joe Biden op 
13 april 2021 de terugtrekking van alle resterende troepen in Afghanistan per 
11 september 2021 heeft aangekondigd;
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B. overwegende dat er 20 jaar zijn verstreken sinds de illegale interventie onder leiding 
van de VS en de NAVO, die heeft geleid tot ontelbare slachtoffers, massale 
ontheemding, verlamming van de economie, uitbreiding van de drugshandel, 
versterking van de gewapende milities en de algemene militarisering van de 
samenleving; overwegende dat dit heeft geleid tot een situatie waarin er geen 
daadwerkelijke soevereine macht aan het hoofd van het land staat, en de talrijke 
politieke en gewapende facties elk banden hebben met buitenlandse mogendheden van 
wie zij vaak afhankelijk zijn voor financiering en advies;

C. overwegende dat The Washington Post de resultaten heeft gepubliceerd van een 
onderzoek waarin politieke en militaire leiders van regeringen van de VS erkennen dat 
zij wisten dat zij de oorlog in Afghanistan niet konden winnen, terwijl publiekelijk werd 
beweerd dat de overwinning mogelijk was; overwegende dat zij beweerden dat 
“voortdurend vooruitgang” werd geboekt in de oorlog, soms met de bedoeling om het 
zenden van meer troepen te rechtvaardigen, en dat zij zich terdege bewust waren van de 
mislukking van de bezetting;

D. overwegende dat de Central Intelligence Agency van de Verenigde Staten (CIA) sinds 
2001 een anti-terreuroperatie in Afghanistan voert; overwegende dat de CIA Afghaanse 
paramilitaire troepen heeft gerekruteerd, uitgerust, opgeleid en ingezet in de strijd tegen 
strijdkrachten van Al Qaida en de Taliban en, sinds 2014, tegen militanten die gelieerd 
zijn aan Islamitische Staat; overwegende dat deze groepen tijdens nachtelijke razzia’s 
burgers hebben gedood, gevangengenomen en doen verdwijnen, en 
gezondheidsvoorzieningen hebben aangevallen omdat zij strijders van de 
opstandelingen zouden hebben behandeld; overwegende dat parallel aan deze operaties 
lucht- en droneaanvallen zijn gelanceerd;

E. overwegende dat uit een onderzoek van de BBC blijkt dat het Britse Ministerie van 
Defensie en sommige elementen binnen de strijdkrachten herhaaldelijk bewijzen van 
oorlogsmisdaden in Irak en Afghanistan hebben verdoezeld;

F. overwegende dat Afghanistan in 2019 werd aangewezen als het meest met drones 
gebombardeerde land ter wereld; overwegende dat de aanvallen en represailles veel 
mensenlevens hebben geëist;

G. overwegende dat de veiligheidssituatie in het hele land nijpend blijft; overwegende dat 
Afghanistan volgens de mondiale vredesindex 2020 het minst veilige land ter wereld is;

H. overwegende dat er volgens de Internationale Organisatie voor Migratie in 2020 in 
Afghanistan 4 miljoen binnenlands ontheemden zullen zijn, een stijging ten opzichte 
van 1,2 miljoen in 2016 en een half miljoen in 2013; overwegende dat veel van die 
mensen geen voedselzekerheid of fatsoenlijk onderdak hebben, dat ze onvoldoende 
toegang hebben tot sanitaire en gezondheidsvoorzieningen en dat ze niet worden 
beschermd; overwegende dat het in veel gevallen gaat om kinderen die zijn aangemerkt 
als bijzonder kwetsbaar voor het risico op kinderarbeid, seksueel misbruik of mogelijke 
rekrutering door criminele en terroristische groeperingen; overwegende dat er bijna 
2,5 miljoen geregistreerde vluchtelingen uit Afghanistan zijn; overwegende dat zij de 
grootste langdurige vluchtelingenpopulatie in Azië vormen, en de op één na grootste 
vluchtelingenpopulatie ter wereld;
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I. overwegende dat na de ondertekening van het akkoord tussen de VS en de Taliban in 
februari bij een aantal luchtaanvallen van de VS burgerslachtoffers zijn gevallen, met 
name bij de luchtaanval op 17 februari in het district Kushk in Herat, waarbij een huis 
werd verwoest en drie vrouwen en vijf kinderen omkwamen;

J. overwegende dat de Taliban-strijdkrachten en andere gewapende groeperingen zich 
veelvuldig schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden en schendingen van de 
mensenrechten, waaronder willekeurige aanvallen waarbij talrijke burgers gedood of 
gewond zijn geraakt; overwegende dat dit echter nooit een rechtvaardiging kan zijn 
voor schendingen door de Afghaanse of de Amerikaanse regering;

K. overwegende dat, hoewel president Ashraf Ghani heeft toegezegd de nachtelijke 
razzia’s in september 2019 te verbieden, deze operaties van speciale troepen gewoon 
doorgaan;

L. overwegende dat op 24 mei 2021 intensievere gevechten tussen regerings- en niet-
regeringstroepen in de oostelijke provincie Laghman, waarbij onder meer gebruik werd 
gemaakt van handvuurwapens en raketaangedreven granaten, rechtstreeks particuliere 
woonwijken hebben getroffen, waarbij naar verluidt drie burgers om het leven zijn 
gekomen en 1 600 gezinnen naar de stad Mehtarlam in de provincie Laghman zijn 
gedreven;

M. overwegende dat de seizoensgebonden activiteiten van het Wereldvoedselprogramma 
(WFP) ter ondersteuning van de voedselzekerheid in de districten Alishang en Alingar 
zijn opgeschort, aangezien de conflicten nog steeds aan de gang zijn; overwegende dat 
deze conflicten deel uitmaken van intensievere gevechten, waarbij sinds begin mei ten 
minste vijf centra van administratieve districten in handen van de oppositie zijn 
gevallen;

N. overwegende dat op 12 mei 2020 de kraamafdeling van het ziekenhuis Dasht-e Barchi 
in Kabul, die door Artsen zonder Grenzen (AzG) wordt geleid, is aangevallen, waarbij 
ten minste 24 mensen zijn gedood, waaronder vijf vrouwen die aan het bevallen waren, 
tien pas bevallen vrouwen, een gezondheidswerker en drie pasgeboren baby’s, en 
veertien anderen gewond zijn geraakt; overwegende dat tegelijkertijd de Islamitische 
Staat – provincie Khorasan (ISKP) een zelfmoordaanslag pleegde op de begrafenis van 
een politiecommandant in Nangarhar, waarbij 24 doden en 82 gewonden vielen; 
overwegende dat AzG naar aanleiding van deze aanval zijn steun aan het ziekenhuis 
heeft opgeschort, omdat de autoriteiten het incident niet naar behoren hadden 
onderzocht;

O. overwegende dat volgens het verslag over het eerste kwartaal van 2021 van de 
Bijstandsmissie van de Verenigde Naties in Afghanistan (Unama) het aantal 
burgerslachtoffers in de zes maanden na het begin van de vredesonderhandelingen in 
Afghanistan in september 2020 met 38 % is gestegen ten opzichte van dezelfde periode 
een jaar eerder; overwegende dat anti-regeringstroepen verantwoordelijk bleven voor 
het merendeel, namelijk 61 %, van alle burgerslachtoffers in de eerste drie maanden van 
2021, terwijl pro-regeringstroepen nog steeds 27 % van het totale aantal 
burgerslachtoffers voor hun rekening namen; overwegende dat er in 2020 
8 820 burgerslachtoffers waren, waarvan 3 035 doden en 5 785 gewonden; 
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overwegende dat in 2020 vrouwen en kinderen samen 43 % van alle burgerslachtoffers 
uitmaakten;

P. overwegende dat het gewapende conflict nog steeds psychologische trauma’s en 
armoede veroorzaakt, en vele burgers afhankelijk heeft gemaakt van humanitaire hulp 
en in een situatie heeft gebracht met beperkte toegang tot onderwijs en justitie;

Q. overwegende dat er sinds het begin van de uitbraak van de COVID-19-pandemie een 
toenemend aantal burgerslachtoffers is gevallen en een toenemend aantal aanslagen is 
gepleegd op gezondheidswerkers en -instellingen;

R. overwegende dat de zwakke gezondheidsinfrastructuur van Afghanistan werd 
overrompeld toen COVID-19 zich door het land verspreidde; overwegende dat er in 
totaal 52 011 gevallen en 2 237 sterfgevallen werden geregistreerd, hetgeen vrijwel 
zeker niet de ware omvang van de besmetting in het land weergaf; overwegende dat er 
in de meeste Afghaanse provincies geen mogelijkheid is om een COVID-19-test te 
doen, en de monsters naar de hoofdstad worden vervoerd;

S. overwegende dat het aantal mensen dat in armoede leeft hoog blijft, namelijk 55 % van 
de bevolking, en dat dit cijfer naar verwachting zal stijgen als gevolg van de door de 
pandemie veroorzaakte economische vertraging;

T. overwegende dat het Ministerie van Vrouwenzaken in februari 2020 een toename 
meldde van het aantal geregistreerde gevallen van geweld tegen vrouwen, waaronder 
moord, aanranding en verkrachting;

U. overwegende dat naar schatting 87 % van de Afghaanse vrouwen gebukt gaan onder 
gendergerelateerd geweld; overwegende dat Afghanistan in de gendergelijkheidsindex 
van de VN van 2019 op de 153e plaats staat, op een totaal van 189 landen; overwegende 
dat volgens gegevens 62 % van de Afghaanse vrouwen te maken heeft gehad met 
meervoudige vormen van geweld, wat bijna drie keer zo veel is als het wereldwijde 
gemiddelde, dat op zichzelf al als uitzonderlijk hoog wordt beschouwd; overwegende 
dat de straffeloosheid voor daders van gendergerelateerd geweld voortduurt; 
overwegende dat Unama meldde dat zelfs moord- en verkrachtingszaken vaak nooit 
voor de rechter komen;

V. overwegende dat de deelname van vrouwen aan de regering beperkt is gebleven; 
overwegende dat het beperkte aantal vrouwen in de regering te maken kreeg met 
intimidatie, pesterijen en discriminatie; overwegende dat vrouwen geen toegang hebben 
tot kantoormiddelen onder gelijke voorwaarden als mannelijke collega’s, en dat 
overwerk en betaling vaak worden geweigerd; overwegende dat vrouwen verder 
onvoldoende kansen hebben gekregen in besluitvormingsfuncties, en dat de aanvallen 
waarmee zij te maken krijgen terwijl zij in regeringskantoren werken, zelden zijn 
onderzocht, en dat de daders ongestraft blijven; overwegende dat vóór de Amerikaanse 
interventie en het aan de macht komen van de Mujahideen in de jaren zeventig en 
tachtig vrouwen in Afghanistan – onder de Democratische Volkspartij van Afghanistan 
– vrijheden genoten die vergelijkbaar waren met de situatie van vrouwen in de EU; 
overwegende dat er sindsdien een enorme terugval is geweest in de rechten van de 
vrouw;
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W. overwegende dat de ngo “Logar Youth, Social and Civil Institution” het bestaan van een 
pedofielennetwerk in de Logar-regio aan de kaak heeft gesteld; overwegende dat ten 
minste 546 kinderen het slachtoffer waren van seksueel misbruik en aanranding door 
leraren en plaatselijke gezagsdragers; overwegende dat andere middelbare scholen in de 
regio worden onderzocht, omdat ervan wordt uitgegaan dat mogelijk nog duizenden 
andere kinderen zijn misbruikt; overwegende dat verschillende autoriteiten, waaronder 
de gouverneur van de regio en de plaatselijke politie, de waarheid van deze feiten 
hebben ontkend; overwegende dat verschillende van de slachtoffers zijn gedood nadat 
ze waren geïdentificeerd;

X. overwegende dat ondanks de ruime publiciteit over seksueel misbruik van kinderen en 
de strafbaarstelling van het misbruik van “bacha bazi” (mannelijke kinderen die 
seksueel worden misbruikt door oudere mannen) in 2018, de autoriteiten weinig hebben 
ondernomen om een einde te maken aan de straffeloosheid en de daders ter 
verantwoording te roepen;

Y. overwegende dat kinderen nog steeds worden gerekruteerd voor de strijd, met name 
door gewapende groeperingen en de Afghaanse veiligheidstroepen (regeringsgezinde 
milities en de plaatselijke politie) en dat zij het slachtoffer zijn van diverse vormen van 
misbruik, waaronder seksueel misbruik;

Z. overwegende dat Afghanistan volgens Unama een van de dodelijkste landen ter wereld 
voor kinderen blijft, waarbij zowel pro-regeringstroepen als anti-regeringstroepen 
verantwoordelijk zijn voor meer dan 700 kinderslachtoffers per troep;

AA. overwegende dat volgens UNICEF meer dan 2 miljoen meisjes nog steeds niet naar 
school gaan, en volgens cijfers van de regering ongeveer 7 000 scholen in het land geen 
gebouw hebben; overwegende dat grote aantallen kinderen nog steeds dwangarbeid 
moeten verrichten of op straat moeten bedelen;

AB. overwegende dat de omstandigheden voor journalisten, mediamensen en activisten 
moeilijker zijn geworden door de toenemende onveiligheid en de gerichte moorden op 
activisten en journalisten; overwegende dat de regering een wetsontwerp over de 
massamedia heeft ingediend, dat het recht op vrije meningsuiting nog verder zou 
hebben ingeperkt;

AC. overwegende dat volgens Amnesty International de aanvallen op 
mensenrechtenverdedigers in Afghanistan zijn geïntensiveerd, maar dat deze aanvallen 
niet worden onderzocht, en dat de mensenrechtenverdedigers er soms van worden 
beschuldigd hun klachten te hebben verzonnen;

AD. overwegende dat het voor de wederopbouw van een land in vrede noodzakelijk is een 
onafhankelijke rechterlijke macht te versterken, de rechten van vrouwen en kinderen te 
waarborgen, de vrijheid van de media te beschermen en te bepalen hoe de ongeregelde 
milities kunnen worden ontwapend; overwegende dat de Afghaanse regering in 
december 2020 de Gemengde Commissie voor de bescherming van 
mensenrechtenverdedigers en activisten uit het maatschappelijk middenveld in 
Afghanistan heeft opgericht;

AE. overwegende dat de machthebbers van Afghanistan kort voor de invasie van 2001 de 
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opiumproductie illegaal hadden gemaakt en bijna een succesvol programma voor de 
uitroeiing van de opiumproductie hadden afgerond, waarbij zij de boeren subsidies 
aanboden om met de opiumproductie te stoppen; overwegende dat onmiddellijk na de 
invasie de productieniveaus dramatisch stegen; overwegende dat het grootste deel van 
de productieverhoging onder de directe controle stond van de krijgsheren die met de 
VS-regering samenwerkten en deze steunden; overwegende dat Afghanistan in 2018 
volgens VN-gegevens 82 % van de wereldwijde opiumproductie voor zijn rekening 
nam; overwegende dat de opiumsmokkel instabiliteit en opstanden aanwakkert en 
terroristische groeperingen in Afghanistan van meer geld voorziet;

AF. overwegende dat de gezamenlijke koersbepaling van de EU en Afghanistan inzake 
migratie is ingevoerd als middel om steun afhankelijk te stellen van de overname van 
Afghaanse onderdanen in de EU, en dat deze werd aangenomen zonder de goedkeuring 
van het Europees Parlement omdat er geen formele overnameovereenkomst bestond; 
overwegende dat de Afghanen nog steeds een van de grootste groepen asielzoekers in 
de EU zijn; overwegende dat de lidstaten duizenden Afghaanse asielzoekers, waaronder 
niet-begeleide minderjarigen, in gevaar hebben gebracht door hen gedwongen terug te 
sturen naar een land waar zij een ernstig risico lopen op foltering, ontvoering, overlijden 
en andere schendingen van de mensenrechten;

AG. overwegende dat de EU volgens de Commissie sinds 2002 meer dan 4 miljard EUR aan 
ontwikkelingshulp aan Afghanistan heeft verstrekt, waarmee Afghanistan de grootste 
begunstigde van EU-ontwikkelingshulp ter wereld is; overwegende dat de economie 
niettemin nog steeds ernstig beschadigd is en afhankelijk blijft van buitenlandse hulp;

AH. overwegende dat de Afghaanse regering naar aanleiding van de aanbevelingen van het 
IMF en andere actoren een reeks harde neoliberale hervormingen, waaronder een 
forfaitaire belasting, heeft doorgevoerd en de douanerechten op ingevoerde goederen 
heeft verlaagd van 43 % naar 5,3 %; overwegende dat deze hervormingen niet hebben 
geleid tot een aanzienlijke toename van de overheidsinkomsten, maar wel tot een 
begrotingstekort en een tekort op de handelsbalans; overwegende dat het IMF in 
april 2021 op stafniveau overeenstemming heeft bereikt over het programma voor 
economische hervormingen van Afghanistan in het kader van de uitgebreide 
kredietfaciliteit;

AI. overwegende dat de “brede aanpak” van de NAVO heeft gefaald en ertoe heeft geleid 
dat ontwikkelingshulp ondergeschikt is geworden aan politieke en militaire doelen; 
overwegende dat deze aanpak kan impliceren dat bepaalde maatschappelijke actoren bij 
het conflict zijn betrokken, aangezien zij door de opstandelingen als deel van het 
conflict worden beschouwd;

AJ. overwegende dat de rechters van de kamer van beroep van het Internationaal Strafhof 
(ICC) in maart 2020 unaniem hebben besloten het parket van de Aanklager van het ICC, 
Fatou Bensouda, te machtigen een onderzoek in te stellen naar vermeende misdrijven 
die sinds 1 mei 2003 op Afghaans grondgebied zijn gepleegd, alsmede naar andere 
vermeende misdrijven die verband houden met het gewapende conflict in Afghanistan, 
maar die in de periode sinds 1 juli 2002 zijn gepleegd op het grondgebied van andere 
staten die partij zijn bij het ICC; overwegende dat de Amerikaanse regering sancties 
heeft opgelegd, met inbegrip van het bevriezen van activa, aan de aanklager van het 
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ICC, die op het punt stond een onderzoek te leiden naar oorlogsmisdaden en misdaden 
tegen de menselijkheid door alle partijen in het conflict sinds 2003;

AK. overwegende dat Afghanistan een fase van toenemende instabiliteit lijkt in te gaan; 
overwegende dat juist deze week talrijke berichten zijn binnengekomen over meer 
moorden en sterfgevallen onder regeringstroepen, waarbij de Taliban hun controle over 
gebieden die vroeger in handen van de regering waren, drastisch hebben uitgebreid; 
overwegende dat het vooruitzicht van een vreedzame oplossing door middel van nieuwe 
nationale verkiezingen steeds onwaarschijnlijker lijkt;

1. wijst erop dat op de 20e verjaardag van de door de VS en de NAVO geleide interventie, 
die talloze slachtoffers heeft geëist, de zelfvoorzienendheid en de soevereiniteit van de 
Afghaanse staat nog steeds niet zijn gewaarborgd; herinnert eraan dat deze militaire 
aanwezigheid, en met name de offensieven, een deel van het conflict verder heeft 
aangewakkerd; is verheugd over het feit dat de Verenigde Staten onder leiding van 
president Joe Biden 11 september 2021 hebben vastgesteld als uiterste datum voor een 
volledig vertrek van de troepen uit Afghanistan;

2. veroordeelt de lange geschiedenis van mislukte en illegale militaire interventies van de 
NAVO, die in het bijzonder in West-Azië en Noord-Afrika zoveel verwoesting, 
destabilisatie, ontheemding en dood hebben teweeggebracht, en daarbij vaak 
extremistische krachten hebben versterkt; roept op tot de ontbinding van de NAVO, de 
terugdraaiing van het militair-industrieel complex, en de bevordering van diplomatieke 
betrekkingen met onze buren op basis van wederzijds respect, feiten en internationaal 
recht;

3. is verheugd over het vredesakkoord, ook al zijn er geen garanties voor de 
mensenrechten; benadrukt dat het vredesproces in Afghaanse handen moet zijn en door 
Afghanistan moet worden geleid; roept de EU op de Afghaanse regering te helpen bij de 
verwezenlijking van alomvattende en inclusieve vrede en een alomvattend en inclusief 
verzoeningsproces, dat door de Afghanen zelf wordt geleid, dat ze zelf in de hand 
hebben en waarbij het gehele maatschappelijke middenveld en alle partijen bij het 
conflict actief worden betrokken, met inbegrip van – na een staakt-het-vuren – de 
strijders, opstandige groeperingen en milities, aangezien er anders geen duurzame 
oplossing voor het conflict kan worden gevonden;

4. is bezorgd over het feit dat de veiligheidssituatie in het gehele land nijpend blijft, met 
veel geweld tegen burgers en Afghaanse veiligheidstroepen, zelfs nu de Taliban hebben 
afgezien van aanvallen op VS-strijdkrachten;

5. veroordeelt de Amerikaanse luchtaanval van 17 februari in het district Kushk in Herat, 
waarbij een huis werd verwoest en drie vrouwen en vijf kinderen omkwamen, juist 
dagen na de ondertekening van het vredesakkoord;

6. maakt zich zorgen over de huidige politieke situatie in Afghanistan; merkt op dat een 
meerderheid van de Afghanen vrede wil, maar ook het huidige grondwettelijke stelsel 
wil behouden dat democratie, persoonlijke vrijheden, vrije media en vrouwenrechten 
garandeert; is ernstig bezorgd over het feit dat de Taliban weinig hebben gedaan om de 
burgers gerust te stellen dat hun opvattingen zijn veranderd ten opzichte van de extreme 
dwang die in de jaren negentig met bruut geweld werd uitgeoefend;
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7. roept de EU en haar lidstaten op dringend meer inspanningen te leveren ter 
ondersteuning van de vier miljoen binnenlandse ontheemden van het land, die tijdens de 
COVID-19-pandemie zwaar zijn getroffen;

8. benadrukt dat COVID-19 zowel humanitaire als economische problemen heeft 
veroorzaakt bovenop de reeds ernstige armoede, voedselonzekerheid en 
klimaatkwetsbaarheid in een reeds kwetsbaar economisch en sociaal systeem; roept de 
EU en de lidstaten op economische en sociale bijstand te verlenen aan de Islamitische 
Republiek Afghanistan;

9. roept Afghanistan op alle kinderen binnen zijn rechtsgebied te beschermen tegen alle 
vormen van misbruik, met inbegrip van seksueel misbruik, en de daders ter 
verantwoording te roepen overeenkomstig de internationale normen inzake 
kinderrechten zoals neergelegd in het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, dat in 
1994 door Afghanistan is geratificeerd; verzoekt de Afghaanse autoriteiten om vast te 
houden aan het op 30 januari 2011 in Kabul ondertekende actieplan van de VN en 
Afghanistan over de praktijk van “bacha bazi” en de rehabilitatie van kinderen die het 
slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik;

10. roept de autoriteiten op onverwijld toe te zien op de naleving van het wetboek van 
strafrecht dat kindermisbruik verbiedt en dit in de praktijk uit te roeien; roept de 
autoriteiten op ervoor te zorgen dat alle gevallen van seksueel geweld tegen jongens, 
met inbegrip van gevallen waarbij ambtenaren betrokken zijn, onverwijld en onpartijdig 
worden onderzocht, en dat de daders ter verantwoording worden geroepen; is van 
mening dat de algemene straffeloosheid voor kindermishandeling als foltering en 
mishandeling kan worden beschouwd; dringt er bij de Afghaanse regering op aan een 
landelijke campagne te starten om de samenleving voor te lichten over het verbod op 
“bacha bazi” en de rechten van minderjarigen om tegen dergelijk fysiek misbruik 
beschermd te worden;

11. veroordeelt de aanvallen op mensenrechtenverdedigers, activisten en ngo’s en spreekt 
zijn ernstige bezorgdheid uit over de gerechtelijke intimidatie van en lastercampagnes 
tegen prominente mensenrechtenverdedigers en hun organisaties; benadrukt dat alle 
mensenrechtenactivisten hun legitieme activiteiten op het gebied van de mensenrechten 
moeten kunnen uitoefenen zonder angst voor vergeldingsmaatregelen en zonder enige 
beperking, met inbegrip van gerechtelijke intimidatie;

12. roept de EU op de Afghaanse regering te helpen bij de verwezenlijking van 
alomvattende en inclusieve vrede en een alomvattend en inclusief verzoeningsproces, 
dat door de Afghanen zelf wordt geleid, dat ze zelf in de hand hebben en waarbij het 
gehele maatschappelijke middenveld en alle partijen bij het conflict actief worden 
betrokken, met inbegrip van – na een staakt-het-vuren – de strijders, opstandige 
groeperingen en milities, aangezien er anders geen duurzame oplossing voor het conflict 
kan worden gevonden;

13. roept alle bij het conflict betrokken partijen op zich te houden aan het internationaal 
humanitair recht en de rechten van alle leden van de samenleving te eerbiedigen, met 
name die van minderheden, vrouwen en kinderen, die onevenredig zwaar door de 
situatie worden getroffen;
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14. roept de EU op om actief ondersteuning te bieden bij een door de Afghanen geleide 
ontwapening en demobilisatie van en een re-integratieprogramma voor voormalige 
opstandelingen; verzoekt tevens om de Afghaanse regering te steunen bij de 
onmiddellijke ontbinding en ontwapening van alle paramilitaire troepen die buiten de 
gewone militaire commandostructuur opereren, en om mee te werken aan 
onafhankelijke onderzoeken naar alle beschuldigingen van oorlogsmisdaden en andere 
schendingen van de mensenrechten; roept in het bijzonder op tot een snel en onpartijdig 
onderzoek naar de huidige beschuldigingen van geheime detenties en gedwongen 
verdwijningen, tot het opsporen en illegaal vrijlaten van de gedetineerden en tot 
vervolging van de verantwoordelijken, ook wegens commandoverantwoordelijkheid 
daarvoor;

15. eist van de EU, haar lidstaten en de VS dat zij ervoor zorgen dat naar vermeende 
oorlogsmisdaden waaraan militairen of ambtenaren van hun landen hebben 
deelgenomen, een adequaat en doeltreffend onderzoek wordt ingesteld door een 
volstrekt onafhankelijke instantie en dat, in voorkomend geval, de verantwoordelijken 
worden vervolgd zonder politieke inmenging van enig lid van de regering; eist dat alle 
verantwoordelijken ter verantwoording worden geroepen, met inbegrip van iedereen die 
deel uitmaakt van de directe en indirecte bevelsketen, zoals hoge officieren en ministers 
die verantwoordelijk zijn voor de strijdkrachten;

16. benadrukt dat de strijd tegen terroristische groeperingen alleen efficiënt kan zijn als de 
oorzaken van het terrorisme worden aangepakt, en met name de problemen in verband 
met ongelijkheid, werkloosheid en armoede; onderstreept dat de terroristische aanslagen 
geen voorwendsel mogen zijn om van de rechtsstaat af te wijken en de mensenrechten 
en de fundamentele vrijheden te beperken; is van mening dat terroristische aanslagen 
niet mogen worden gebruikt om enige vorm van oppositie te bestrijden of misdrijven te 
plegen, met name buitengerechtelijke misdrijven;

17. herinnert eraan dat Pakistan zich onderscheidt door zowel de omvang van zijn 
doelstellingen als de schaal van zijn inspanningen, waaronder het werven van fondsen 
voor de Taliban, het financieren van Taliban-operaties, het verlenen van diplomatieke 
steun als virtuele afgezanten van de Taliban in het buitenland, het organiseren van 
opleidingen voor Taliban-strijders, het werven van geschoolde en ongeschoolde 
mankracht voor Taliban-legers, het plannen en leiden van offensieven, het verstrekken 
en vergemakkelijken van munitie- en brandstofzendingen, en bij verscheidene 
gelegenheden rechtstreekse ondersteuning in de strijd; dringt er bij Pakistan op aan de 
soevereiniteit van Afghanistan te eerbiedigen en op te houden met het faciliteren van het 
werk van de Taliban en andere militante groeperingen in de regio; roept de direct 
aangrenzende landen op vreedzame en productieve gesprekken met de Afghaanse 
regering aan te gaan om de opkomst van terroristische groeperingen in de regio tegen te 
gaan;

18. is ingenomen met het besluit van het ICC om het parket van de Aanklager van het ICC, 
Fatou Bensouda, toestemming te verlenen een onderzoek in te stellen naar vermeende 
misdaden die sinds 1 mei 2003 op het grondgebied van Afghanistan zijn begaan; 
veroordeelt de dreigementen van de VS aan het adres van degenen die meewerken aan 
het onderzoek van het ICC; veroordeelt in dit verband het besluit van de rechters van 
het ICC tot afwijzing van het verzoek van de aanklager om een onderzoek in te stellen 
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naar oorlogsmisdaden en schendingen van de mensenrechten die in Afghanistan zijn 
begaan, wegens het ontbreken van volledige medewerking van de staat en budgettaire 
beperkingen; betreurt dat dit besluit de geloofwaardigheid van het ICC verder kan 
aantasten;

19. is van oordeel dat er een onafhankelijk onderzoek onder auspiciën van de VN moet 
komen, ook naar buitengerechtelijke executies door drones, om een einde te maken aan 
de cultuur van straffeloosheid als sleutelelement voor een stabiliseringsproces in 
Afghanistan, en voor het scheppen van vertrouwen bij het publiek;

20. verzoekt de lidstaten onmiddellijk een einde te maken aan de gedwongen terugkeer naar 
Afghanistan en de situatie van Afghaanse asielzoekers te regulariseren omdat duidelĳk 
is gebleken dat Afghanistan geen veilig land is; verzoekt de EU en de lidstaten steun 
niet langer afhankelijk te stellen van terugkeer en de externalisering van EU-
grenscontroles;

21. benadrukt het belang van inclusieve regionale samenwerking teneinde in de gehele 
regio duurzame vrede, stabiliteit en veiligheid te bevorderen; pleit voor een nieuwe 
benadering voor de veiligheid in Afghanistan en zijn buurlanden in de vorm van een 
multilateraal forum voor dialoog en onderhandelingen tussen de betrokken landen en 
regio’s, dat toezeggingen behelst met betrekking tot politieke kwesties, 
veiligheidskwesties, sociale en economische kwesties, alsook kwesties op het gebied 
van milieu en mensenrechten; benadrukt dat een dergelijk forum een nieuwe en 
constructieve benadering zou kunnen aankondigen van eigen inbreng, zelfbeschikking 
en de verantwoordelijkheid waarmee staten hun burgers en elkaar behandelen; 
beklemtoont dat dit forum moet worden opgezet samen met de Organisatie van 
Islamitische Samenwerking en de VN;

22. merkt op dat er op het gebied van mensenrechten en fundamentele rechten, met name 
ten aanzien van vrouwen en meisjes in Afghanistan geen wezenlijke vooruitgang is 
geboekt; is verontrust over de toenemende heropleving van geweld tegen vrouwen en de 
uitholling van de rechten van vrouwen; is zeer bevreesd dat Afghaanse vrouwen onder 
de sharia ten prooi blijven vallen aan discriminatie, geweld, seksueel misbruik en 
verkrachting; herhaalt zijn oproep aan het Afghaanse parlement en de Afghaanse 
regering om alle wetten in te trekken die enige vorm van vrouwendiscriminatie 
bevatten, wat indruist tegen de internationale verdragen die Afghanistan heeft 
ondertekend; verzoekt de regering het nationale actieplan voor de vrouwen van 
Afghanistan (NAPWA) verder uit te voeren en naar behoren te financieren, en ook de 
wet op de uitbanning van geweld tegen vrouwen (EVAW) en het Verdrag inzake de 
uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW) uit te voeren; 
staat volledig achter de onverkorte tenuitvoerlegging van resolutie 1325 (2000) van de 
VN-Veiligheidsraad over vrouwen, vrede en veiligheid, en van andere interne 
maatregelen ter bevordering van gendergelijkheid en de emancipatie van vrouwen en 
meisjes in Afghanistan, alsmede ter bestrijding van geweld tegen vrouwen;

23. spoort de Afghaanse regering aan een onafhankelijke rechterlijke macht op te richten en 
de persvrijheid te waarborgen;

24. verzoekt de Afghaanse autoriteiten alle doodvonnissen om te zetten en opnieuw een 
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moratorium op executies in te stellen in het vooruitzicht van een definitieve afschaffing 
van de doodstraf; roept de Afghaanse regering tevens op een einde te maken aan alle 
vormen van foltering en mishandeling, met name in gevangenissen;

25. is bezorgd over de hoge werkloosheid, met name onder jonge Afghanen, de gebrekkige 
toegang tot medische zorg en basisonderwijs, de ondermaatse gezondheidszorg en het 
feit dat meer dan de helft van de bevolking in armoede leeft; benadrukt dat de 
EU-strategie inzake Afghanistan in de eerste plaats gericht moet zijn op het 
ontwikkelingsbeleid, met name in plattelandsgebieden waar het merendeel van de 
bevolking woont, alsook op het terugdringen van de armoede, en ontwikkelingshulp 
moet richten op de ontwikkeling van openbare infrastructuur in Afghanistan, teneinde 
absoluut noodzakelijke banen te creëren en het land zo minder afhankelijk te maken van 
buitenlandse donoren; blijft bezorgd over het tot op heden beperkte succes van de 
maatregelen om de opiumteelt in Afghanistan geleidelijk uit te roeien; dringt aan op de 
totstandbrenging van levensvatbare alternatieve middelen van bestaan en op 
maatregelen ter verbetering van de algemene levensomstandigheden van de bevolking 
in plattelandsgebieden;

26. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlands en veiligheidsbeleid, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de 
regering en het parlement van Afghanistan, de Raad van Europa, de Organisatie voor 
Veiligheid en Samenwerking in Europa, de VN en de NAVO.


