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B9-0327/2021

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

Het Europees Parlement,

– gezien de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de 
Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, 
anderzijds, die werd ondertekend op 18 februari 2017,

– gezien de verklaring van de Noord-Atlantische Raad over de vredesonderhandelingen in 
Afghanistan van 9 december 2020,

– gezien de opmerkingen van president Biden over de te volgen koers in Afghanistan van 
14 april 2021,

– gezien het kader voor zelfredzaamheid door wederzijdse verantwoording (SMAF), 
overeengekomen tijdens de conferentie in Brussel over Afghanistan van 4 en 5 oktober 
2016,

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

A. overwegende dat de VS het eenzijdige besluit hebben genomen om alle troepen per 
11 september 2021 uit Afghanistan terug te trekken; overwegende dat de NAVO-
bondgenoten het beginsel “samen in, samen uit” volgen en zich op hetzelfde moment 
zullen terugtrekken;

B. overwegende dat de vredesbesprekingen tussen de Afghaanse regering en de Taliban in 
2020 in Doha van start zijn gegaan; overwegende dat de staakt-het-vuren-overeenkomst 
niet werd nageleefd en dat de vredesbesprekingen momenteel in een impasse verkeren, 
waarbij de Taliban wachten op de terugtrekking van de geallieerde troepen;

C. overwegende dat de vertegenwoordiging van vrouwen en hun rechten in de Afghaanse 
vredesbesprekingen niet evenredig is, en dat een meer geëngageerde aanpak op dit punt 
van de onderhandelende partijen wordt verlangd;

D. overwegende dat vrouwen, kinderen en etnische minderheden het meest te lijden zullen 
hebben onder het mislukken van de Afghaanse vredesbesprekingen en de pogingen om 
een militaire oplossing voor het conflict na te streven; overwegende dat Afghaanse 
vrouwen reeds begonnen zijn hun bewegingsvrijheid te beperken om het risico te 
verminderen, en dat de toegang van kinderen tot onderwijs en spelen wordt belemmerd 
door de dreiging van geweld; overwegende dat onlangs een meisjesschool in Kaboel 
werd gebombardeerd, waarbij niet minder dan 85 doden vielen, onder wie veel 
schoolmeisjes;

E. overwegende dat vrouwen en meisjes in heel Afghanistan voortdurend te maken hebben 
met discriminatie en geweld op grond van geslacht, en dat dit geweld voortdurend 
ondergerapporteerd blijft; overwegende dat vrouwen en meisjes vaak bang zijn voor 
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represailles en de autoriteiten niet vertrouwen, en dat degenen die dat wel doen, ervaren 
dat de autoriteiten aanhoudend nalaten gevallen van gericht geweld tegen hen te 
onderzoeken;

F. overwegende dat het van het grootste belang is dat de vooruitgang van de afgelopen 
twee decennia in Afghanistan, met name op het gebied van de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden, behouden blijft;

G. overwegende dat de COVID-19-pandemie het armoedecijfer in Afghanistan dramatisch 
heeft doen toenemen; overwegende dat de maatregelen in verband met COVID-19 en de 
verslechterende veiligheidssituatie hebben geleid tot beperkingen van de toegang van 
humanitaire hulp tot het Afghaanse volk;

H. overwegende dat de EU sinds het begin van de pandemie bijna 147 miljoen EUR heeft 
vrijgemaakt om de huidige gezondheidscrisis aan te pakken en humanitaire hulp te 
verlenen aan mensen in nood; overwegende dat de EU onlangs extra steun van 35 
miljoen EUR heeft aangekondigd om de aanhoudende pandemie aan te pakken en de 
sociaal-economische gevolgen ervan in Afghanistan te verzachten;

I. overwegende dat Afghanistan in 2021 naar verwachting met droogte te kampen zal 
krijgen, waardoor het huidige aantal van 5,5 miljoen mensen die met 
voedselonzekerheid op noodsituatieniveau te kampen hebben, zal toenemen, en nog 
eens 17,6 miljoen mensen naar verwachting met acute voedselonzekerheid te kampen 
zullen krijgen;

J. overwegende dat de EU de belangrijkste verstrekker van ontwikkelingshulp in 
Afghanistan is, en sinds 2002 meer dan 4 miljard EUR aan ontwikkelingshulp heeft 
verstrekt;

K. overwegende dat de EU tijdens de Conferentie van Genève over Afghanistan in 2020 
1,2 miljard EUR heeft toegezegd voor zowel langetermijn- als noodhulp aan 
Afghanistan voor de periode 2021-2025; overwegende dat deze toezegging vergezeld 
ging van een mededeling van de EU en landen die samen goed zijn voor ongeveer 80 % 
van de totale officiële ontwikkelingshulp aan Afghanistan, waarin de belangrijkste 
elementen voor het land om bijstand te kunnen blijven ontvangen werden onderstreept, 
waaronder een blijvende inzet voor democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten;

L. overwegende dat de veiligheidssituatie in Afghanistan geleidelijk verslechtert en dat het 
aantal aanvallen op de Afghaanse strijdkrachten toeneemt, evenals het aantal gerichte 
moorden op Afghaanse activisten, mediamensen, onderwijzers, artsen, rechters en 
regeringsfunctionarissen;

M. overwegende dat het aantal aanvallen van de Taliban sinds het begin van de Afghaanse 
vredesbesprekingen aanzienlijk is toegenomen, met als doel de controle over door de 
regering gecontroleerde gebieden over te nemen;

N. overwegende dat de economische kosten van terrorisme in Afghanistan in 2018 bijna 
20 % van het bbp bedroegen, en Afghaanse kinderen hun toekomst ontnemen, alsook de 
mogelijkheid om onderwijs te volgen, uitzicht op een stabiele baan en diensten zoals 
gezondheidszorg die door de staat worden verstrekt;



PE694.437v01-00 4/6 RE\1233596NL.docx

NL

O. overwegende dat het Afghaanse bedrijfsleven te lijden heeft onder de afpersing door de 
Taliban, waarbij boeren worden gedwongen tot opiumteelt en illegale 
mijnbouwactiviteiten;

P. overwegende dat Afghanistan een van de minst vreedzame landen ter wereld is en een 
van de hoogste aantallen geregistreerde vluchtelingen heeft;

Q. overwegende dat vier miljoen van de 36 miljoen inwoners van het land ontheemde 
personen zijn; overwegende dat reeds 2,5 miljoen Afghanen het land zijn ontvlucht op 
zoek naar veiligheid;

R. overwegende dat een oplevende Taliban en de ineenstorting van de Afghaanse regering 
tot een nieuwe golf van migratie naar Europa zouden kunnen leiden;

1. spreekt zijn diepe bezorgdheid uit over het toegenomen geweld in Afghanistan, en 
veroordeelt in de sterkst mogelijke bewoordingen de terroristische aanslagen en het 
onaanvaardbare niveau van geweld van de Taliban tegen de nationale strijdkrachten van 
Afghanistan en burgers, en de gerichte moorden op burgerrechtenactivisten, 
mediamensen, onderwijzers, artsen, rechters en regeringsfunctionarissen; betuigt zijn 
diepste medeleven en steun aan de slachtoffers van de terreuraanslagen en hun families;

2. is zeer verontrust over de bevindingen in het verslag van het VN-monitoringteam, 
waaruit blijkt dat de banden tussen de Taliban en Al Qaida nauwer zijn aangehaald, en 
over de waarschuwing daarin dat de Taliban gekant zijn tegen vredesbesprekingen en de 
voorkeur geven aan een militaire machtsovername; neemt voorts nota van de berichten 
dat de Taliban actief militaire operaties in 2021 aan het voorbereiden zijn;

3. dringt aan op een geloofwaardig en transparant onderzoek onder auspiciën van de VN 
naar de aanslag op een meisjesschool, waarbij 85 mensen, merendeels meisjes, van de 
Shia-Hazaren-minderheid in de leeftijd van 11 tot 17 jaar om het leven kwamen; roept 
de VN tevens op een onderzoekscommissie in te stellen om het toegenomen aantal 
aanvallen op civiele voorzieningen, waaronder scholen en moskeeën, te onderzoeken;

4. roept op tot onmiddellijke hervatting van de Afghaanse vredesbesprekingen en een 
onmiddellijk, permanent en alomvattend staakt-het-vuren, hetgeen een eerste vereiste is 
om vertrouwen te scheppen en te laten zien dat de Taliban werkelijk streven naar 
duurzame verzoening;

5. herhaalt dat de EU Afghanistan moet blijven bijstaan in de strijd tegen de COVID-19-
pandemie, de Afghanen van vaccins moet voorzien en moet helpen bij de organisatie 
van vaccinatie-inspanningen;

6. ondersteunt het vredesproces, dat onder Afghaanse leiding staat en in Afghaanse handen 
is; roept de partijen op tot een akkoord te komen dat de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden van alle Afghanen, met name vrouwen, kinderen en 
minderheden, beschermt, en voort te bouwen op de economische, sociale, politieke en 
ontwikkelingswinst die sinds 2001 is geboekt in een democratisch grondwettelijk kader;

7. benadrukt dat alleen een politieke regeling hoop biedt op duurzame vrede; beveelt aan 
dat de partijen de hulp inroepen van een derde bemiddelaar, zoals de Verenigde Naties, 
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om tot overeenstemming te komen over een politieke routekaart voor een welvarend 
Afghanistan, dat in vrede leeft met zichzelf en zijn buren;

8. stelt vast dat Afghanistan nog steeds wordt aangemerkt als een van de dodelijkste 
landen ter wereld voor kinderen; roept de EU en de Afghaanse regering op kinderen 
adequate bescherming te bieden om te voorkomen dat zij worden gerekruteerd voor de 
strijd voor gewapende groepen of de Afghaanse veiligheidstroepen;

9. beklemtoont dat een scenario van een “mislukte staat” moet worden vermeden, en 
bevestigt nogmaals zijn vastbeslotenheid om Afghanistan en de Afghaanse regering te 
blijven steunen bij de financiering van de civiele wederopbouw en bij het helpen 
afronden van de lopende vredesonderhandelingen;

10. dringt er bij de Raad en de Commissie op aan een alomvattende strategie uit te werken 
voor de toekomstige samenwerking met Afghanistan na de terugtrekking van de troepen 
van de NAVO-bondgenoten;

11. wijst op het belang van effectieve regionale samenwerking met de buurlanden van 
Afghanistan om te werken aan stabiliteit en duurzame vrede;

12. benadrukt de noodzaak van duidelijke benchmarks en monitoringmechanismen om de 
geboekte vooruitgang en het efficiënte en transparante gebruik van de Europese fondsen 
te meten;

13. benadrukt dat de Europese hulp afhankelijk zal blijven van de verwezenlijkingen van de 
afgelopen 20 jaar op het gebied van staatsopbouw, vrouwenrechten en onderwijs;

14. erkent de werkzaamheden van lokale en internationale niet-gouvernementele 
organisaties, die ondanks de veiligheidsrisico’s diensten, bijstand en hulp verlenen aan 
het Afghaanse volk;

15. benadrukt dat de EU er belang bij heeft in de stabiliteit van Afghanistan te investeren 
om migratieproblemen, de productie van en de handel in illegale drugs en het herbergen 
van terroristische strijders te voorkomen;

16. waarschuwt dat de internationale gemeenschap ervoor moet zorgen dat Afghanistan niet 
opnieuw door terroristische groeperingen wordt gebruikt om de veiligheid van andere 
landen te bedreigen;

17. benadrukt het belang van een doeltreffende samenwerking tussen de EU en de NAVO 
na de terugtrekking van de troepen om de Afghaanse nationale strijdkrachten te helpen 
de veiligheid van de bevolking van Afghanistan te waarborgen; steunt de voortdurende 
financiering en opleiding van de Afghaanse veiligheidstroepen;

18. bevestigt de inzet van de EU voor de bestrijding van terrorisme in al zijn vormen en 
uitingen, met inbegrip van de financiering ervan, de ontmanteling van terroristische 
infrastructuren en het tegengaan van radicalisering;

19. neemt er nota van dat er in de nabije toekomst humanitaire hulp nodig zal blijven, en dat 
de toegang van humanitaire en ontwikkelingsactoren in het gehele land moet worden 
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gewaarborgd, met volledige inachtneming van de humanitaire beginselen en het 
internationaal humanitair recht; roept op tot een verhoging van de steun aan het 
Afghaanse gezondheidsstelsel, met name voor de gezondheidszorg voor vrouwen;

20. roept op tot een verhoging van de bijdrage van de EU aan de humanitaire respons om de 
gevolgen van de voorspelde droogte in Afghanistan te verzachten, met name om het 
financieringstekort te dichten zodat humanitaire voedselhulp kan worden verstrekt en 
om bij de strijdende partijen en de regeringsautoriteiten te pleiten voor een veilige 
toegang voor humanitaire hulp;

21. wijst op de potentiële economische groei die Afghanistan zou kunnen ontwikkelen met 
gebruikmaking van zijn natuurlijke hulpbronnen zoals lithium, aardgas, kobalt, goud en 
andere minerale afzettingen;

22. benadrukt dat Europese steun voor de ontwikkeling van infrastructuur en de 
bevordering van de mijnbouw ten goede kan komen aan het Afghaanse volk door 
werkgelegenheid en middelen te verschaffen voor essentiële overheidsdiensten;

23. benadrukt dat Europese middelen moeten worden gebruikt om te investeren in de 
verbetering van de regionale connectiviteit teneinde handel en doorvoer te 
vergemakkelijken, hetgeen Afghanistan de middelen zou geven om economisch te 
groeien;

24. spreekt zijn bereidheid uit tot nauwere samenwerking met de Afghaanse autoriteiten, 
met name de Nationale Vergadering, en de Afghaanse civiele samenleving;

25. verzoekt de Raad en de Commissie te zorgen voor een continue en veilige aanwezigheid 
van de EU-delegatie in Afghanistan, en samen te werken met de internationale 
gemeenschap om een voortgezette diplomatieke, ontwikkelings- en humanitaire 
aanwezigheid mogelijk te maken;

26. verzoekt de lidstaten visa te verlenen aan plaatselijk personeel op basis van een 
gerechtvaardigd gevaar voor hun leven als gevolg van hun samenwerking met en dienst 
aan de geallieerde strijdkrachten; dringt erop aan dat dit wordt voorafgegaan door een 
grondige individuele beoordeling, waarbij ten volle rekening wordt gehouden met alle 
subsidiabiliteits- en veiligheidsaspecten;

27. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid, de speciale gezant van de EU voor Afghanistan, de regeringen en 
parlementen van de lidstaten, en de regering en het parlement van de Islamitische 
Republiek Afghanistan.


