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B9-0205/2022

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν, 
και ιδίως την κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών
(2022/2571(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στο 
Αφγανιστάν, ιδίως εκείνο της 16ης Σεπτεμβρίου 20211,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
της 28ης Μαρτίου 2022, με την οποία ζητείται η άμεση επαναλειτουργία των σχολείων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για κορίτσια στο Αφγανιστάν,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του προέδρου της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν, της 23ης Μαρτίου 2022, σχετικά με 
την ανακοίνωση των Ταλιμπάν για παράταση της απαγόρευσης εκπαίδευσης για τις 
μαθήτριες πέραν της 6ης τάξης,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2626 (2020) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών της 10ης Μαρτίου 2020 σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ύπατης Αρμόστριας των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο 
Αφγανιστάν, που παρουσιάστηκε στην 46η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 22 
Φεβρουαρίου έως τις 19 Μαρτίου 2021,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών, η οποία κυρώθηκε από το Αφγανιστάν το 2003,

– έχοντας υπόψη τον αφγανικό νόμο για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, ο 
οποίος επικυρώθηκε στις 5 Μαρτίου 2019,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας της 18ης Φεβρουαρίου 2017 για εταιρική 
σχέση και ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, 
αφενός, και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, αφετέρου2,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την 
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, για τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις, και 
για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση περί του καθεστώτος των προσφύγων, που υπογράφηκε 

1 ΕΕ C 117 της 11.3.2022, σ. 133.
2 ΕΕ L 67 της 14.3.2017, σ. 3.
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στη Γενεύη στις 28 Ιουλίου του 1951, και το πρωτόκολλο του 1967 στη Σύμβαση αυτή,

– έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, ομαλή 
και τακτική μετανάστευση, και το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τους 
πρόσφυγες, που εκδόθηκε μετά τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και 
τους μετανάστες, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών στις 19 Σεπτεμβρίου 2016,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν τον 
Αύγουστο του 2021 μετά την αποχώρηση του ΝΑΤΟ και των συμμαχικών 
στρατευμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι επανέφεραν το Ισλαμικό Εμιράτο του 
Αφγανιστάν και διόρισαν μια κυβέρνηση που απαρτίζεται εξ ολοκλήρου από άνδρες, 
στην οποία συμμετέχουν αρκετά μέλη του καθεστώτος των Ταλιμπάν της περιόδου 
1996-2001, ορισμένοι από τους οποίους καταζητούνται με κατηγορίες που συνδέονται 
με τρομοκρατία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν οκτώ μήνες μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους 
Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, η πολιτική κατάσταση, η κατάσταση όσον αφορά την 
ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και η ανθρωπιστική κατάσταση στη 
χώρα παραμένουν ζοφερές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανθρωπιστικές ανάγκες 
αυξάνονται ανεξέλεγκτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αφγανιστάν έχει πλέον τον 
μεγαλύτερο αριθμό στον κόσμο ατόμων που αντιμετωπίζουν επίπεδα έκτακτης ανάγκης 
όσον αφορά την επισιτιστική ανασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα 
κορίτσια διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο υποσιτισμού, έμφυλης βίας και πρόωρων γάμων 
λόγω των προσπαθειών εντός των οικογενειών για την ανακούφιση από την έλλειψη 
τροφίμων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα παραμένει εξαιρετικά επισφαλής· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι στη χώρα δραστηριοποιούνται τρομοκρατικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης 
της περιφερειακής ομάδας Ισλαμικού Κράτους IS Khorasan και Αλ Κάιντα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία, οι αδιάκριτες και οι στοχευμένες δολοφονίες, καθώς και 
οι αναγκαστικές εξώσεις και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι 
ευρέως διαδεδομένες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια ένοπλων 
συγκρούσεων, οι γυναίκες ιστορικά καταβάλλουν υψηλότερο τίμημα, δεδομένου ότι 
υφίστανται έμφυλη βία, σεξουαλική εκμετάλλευση και σεξουαλική βία ως πολεμικό 
όπλο·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση των γυναικών στην υγειονομική περίθαλψη και 
την ενημέρωση σχετικά με την υγεία τους εξακολουθεί να βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς 
δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε κλινικές και γιατρούς χωρίς να συνοδεύονται 
από άρρενα συγγενή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επείγουσες ή σωτήριες θεραπείες θα 
μπορούσαν να καταστούν αδύνατες υπό τέτοιους περιορισμούς· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι συχνά δεν είναι διαθέσιμα σύγχρονα αντισυλληπτικά ούτε προγεννητική και 
μεταγεννητική περίθαλψη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των 
Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού θα χρειαστεί 
ανθρωπιστική βοήθεια το 2022· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιανουάριο του 2022, ο 
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ΟΗΕ απηύθυνε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα έκκληση (4,4 δισεκατομμύρια δολάρια 
ΗΠΑ) για ανθρωπιστική βοήθεια προς μία μόνο χώρα ώστε να καλυφθούν οι τεράστιες 
ανάγκες στο Αφγανιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα χρηματοδοτείται μόνο 
το 13 % του δημοσιονομικού στόχου· λαμβάνοντας υπόψη ότι 3 εκατομμύρια παιδιά 
διατρέχουν τον κίνδυνο να πεθάνουν από υποσιτισμό οξείας μορφής· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το Αφγανιστάν αντιμετωπίζει άνοδο τιμών και αυξανόμενη έλλειψη 
γεωργικών εισαγωγών και επισιτιστικής βοήθειας, ιδίως σιταριού, ως αποτέλεσμα της 
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεσμεύτηκε να 
διαθέσει 113 εκατομμύρια EUR για νέα χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας 
για το 2022, συμπεριλαμβανομένων 18 εκατομμυρίων EUR για τη στήριξη των 
Αφγανών προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής τους στο Ιράν και στο Πακιστάν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το σωρευτικό ποσό για το οποίο δεσμεύτηκε η «Ομάδα 
Ευρώπη» στη διάσκεψη χορηγών για το Αφγανιστάν ανέρχεται σε 
525 εκατομμύρια EUR·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2021 περισσότεροι από 710 000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν 
στο εσωτερικό του Αφγανιστάν, επιπλέον των 4 εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν 
ήδη εκτοπιστεί στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 6,5 εκατομμύρια Αφγανοί 
ζουν ως πρόσφυγες στο Ιράν και στο Πακιστάν·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει επιδεινωθεί 
ραγδαία· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο σύνολο των ευάλωτων ατόμων και των ατόμων 
που διατρέχουν κίνδυνο συγκαταλέγεται το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των κοριτσιών, της κοινότητας ΛΟΑΤΙ+, των 
εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, 
ακαδημαϊκών, δημοσιογράφων, δικηγόρων, δικαστών, καλλιτεχνών, πολιτικών και 
δημοσίων υπαλλήλων της προηγούμενης αφγανικής κυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι δυνατότητες διαφυγής είναι σπάνιες και οι άνθρωποι αναγκάζονται να 
παραμείνουν στη χώρα παρά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αναφερθεί εξωδικαστικές εκτελέσεις και καταστολή της 
ελευθερίας της έκφρασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές περιπτώσεις παραβίασης και 
καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν αναφέρονται λόγω της απουσίας 
κατάλληλου μηχανισμού παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών υπό την εξουσία των Ταλιμπάν·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια στερούνται των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων τους και αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στον δημόσιο βίο στο 
Αφγανιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιμετωπίζουν διακρίσεις λόγω φύλου και 
έμφυλη βία, δολοφονίες, καταναγκαστικούς και πρόωρους γάμους, εκφοβισμό και 
παρενόχληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει βάσιμος φόβος πως ο νόμος για την 
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, ο οποίος επιβάλλει ποινικές κυρώσεις για τους 
γάμους παιδιών και τους καταναγκαστικούς γάμους, την ενδοοικογενειακή βία και 
πολλές άλλες μορφές καταχρήσεων εις βάρος γυναικών, θα καταργηθεί·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στην 
πολιτική ηγεσία και τον ακτιβισμό αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοκρατία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ταλιμπάν δεν προβλέπουν τη συνεχιζόμενη συμμετοχή των 
γυναικών σε ηγετικούς ρόλους στο Αφγανιστάν και διώκουν γυναίκες που κατέχουν 
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ηγετικές θέσεις, αξιωματούχους και ακτιβίστριες, καθώς και γυναίκες ακαδημαϊκούς, 
υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφους, δημόσιες 
υπαλλήλους, γιατρούς και καλλιτέχνιδες, ενώ χρησιμοποιούν φονική βία για τη διάλυση 
των διαδηλώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
αναφορές για παρακολούθηση από τους Ταλιμπάν ατόμων που υπηρέτησαν τις 
προηγούμενες αρχές και στη συνέχεια εκτέλεση δολοφονιών εκδίκησης·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές γυναίκες απολύθηκαν από την εργασία τους μετά την 
κατάρρευση της αφγανικής κυβέρνησης και οδηγήθηκαν στο σπίτι τους συνοδεία 
μελών των Ταλιμπάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενημερώθηκαν ότι τα αρσενικά μέλη της 
οικογένειάς τους θα τις αντικαταστήσουν στον χώρο εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθούν να αρνούνται στις γυναίκες την πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε 
πολλά μέρη της χώρας·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαγορεύεται σε Αφγανές να ταξιδεύουν αεροπορικώς, εκτός 
εάν συνοδεύονται από άρρενα συγγενή· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαγορεύεται στις 
γυναίκες η πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες και δημόσιους χώρους, όπως 
πάρκα·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταβατική κυβέρνηση των Ταλιμπάν δεν περιλαμβάνει 
γυναίκες και ότι το 2021 κατάργησε το Υπουργείο Γυναικείων Υποθέσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς των Ταλιμπάν κατά την περίοδο 1996-2001 ήταν 
υπεύθυνο για ορισμένα από τα πλέον δραστικά και απάνθρωπα μέτρα καταπίεσης των 
γυναικών στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημερινό καθεστώς των Ταλιμπάν 
δεν έχει δείξει ότι έχει αλλάξει εν προκειμένω και, συνεπώς, οδηγεί σε οπισθοδρόμηση 
ως προς την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία 20 χρόνια·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κορίτσια ηλικίας άνω των 12 ετών στερούνται εκπαίδευσης 
στο Αφγανιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ταλιμπάν υποσχέθηκαν να επαναφέρουν 
την πρόσβαση στα σχολεία για τα κορίτσια άνω των 12 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
έχουν περάσει σχεδόν 200 ημέρες από αυτή την υπόσχεση και ακόμη απαγορεύεται στα 
κορίτσια η φοίτηση στα σχολεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχολεία και τα 
πανεπιστήμια έχουν διαχωριστεί ανά φύλο και έχει θεσπιστεί περιοριστικός 
ενδυματολογικός κώδικας για τα κορίτσια· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό θα μπορούσε 
επίσης να οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των κοριτσιών που εισέρχονται στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς η προοπτική της ανώτατης εκπαίδευσης ή της 
αμειβόμενης απασχόλησης για τις γυναίκες φαίνεται να μην είναι εφικτή στο μέλλον· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό συνεπάγεται τον κίνδυνο μιας χαμένης γενιάς κοριτσιών 
που μετά βίας θα γνωρίζει ανάγνωση και γραφή·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες στο Αφγανιστάν έχουν 
πραγματοποιήσει θαρραλέα ειρηνικές διαμαρτυρίες στη χώρα, απαιτώντας να γίνει 
σεβαστό το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξε ευρεία κατακραυγή της διεθνούς κοινότητας για τη 
συνεχιζόμενη απαγόρευση της εκπαίδευσης των κοριτσιών, μεταξύ άλλων και από τον 
Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παγκόσμια Τράπεζα 
έχει παγώσει έργα συνολικού ύψους 600 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ως απάντηση 
στην απαγόρευση, εν μέσω ανησυχιών ότι οι πρωτοβουλίες της δεν θα καταφέρουν να 
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παράσχουν υπηρεσίες σε γυναίκες και κορίτσια·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αφγανιστάν έχει έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς 
ατόμων με αναπηρία κατά κεφαλή, τα οποία αντιμετωπίζουν στιγματισμό, διακρίσεις 
και έλλειψη στήριξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία 
διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο να αγνοηθούν οι ανάγκες τους και να αντιμετωπίσουν 
διατομεακές διακρίσεις·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά στο επίπεδο και 
την προσβασιμότητα της ψυχοκοινωνικής στήριξης και των υπηρεσιών που παρέχονται 
από τα κράτη μέλη της ΕΕ σε Αφγανούς πρόσφυγες και εκκενωθέντες, οι οποίοι έχουν 
υποστεί σοβαρά τραυματικά βιώματα και ψυχολογική ταλαιπωρία·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει καθορίσει πέντε βασικές προτεραιότητες για τη 
συνεργασία στο Αφγανιστάν, και συγκεκριμένα: την παραχώρηση στους Αφγανούς και 
στους αλλοδαπούς του δικαιώματος να εγκαταλείψουν τη χώρα· τον σεβασμό του 
δικαιώματός τους στις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας· 
την παροχή πρόσβασης στην εκπαίδευση, την εξασφάλιση συμμετοχής στον δημόσιο 
βίο και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας· την αποτροπή της διάδοσης της 
τρομοκρατίας στο αφγανικό έδαφος· και τη δημιουργία μιας συμμετοχικής και 
αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ταλιμπάν ελέγχουν συστήματα με ευαίσθητα βιομετρικά 
δεδομένα που άφησαν δότες δυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων ψηφιακής ταυτότητας και μισθοδοσίας που περιλαμβάνουν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και βιομετρικά δεδομένα Αφγανών, τα οποία θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για να στοχοποιηθούν εκείνοι που γίνονται αντιληπτοί ως αντίπαλοι·

1. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της πολιτικής, 
οικονομικής, ανθρωπιστικής κατάστασης, της κατάστασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια στο Αφγανιστάν μετά την 
κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν τον Αύγουστο του 2021· καταδικάζει 
απερίφραστα τη δίωξη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
δημοσιογράφων, τις εξωδικαστικές εκτελέσεις και την καταστολή της ελευθερίας της 
έκφρασης· καταδικάζει ιδιαίτερα την καταστολή των δικαιωμάτων των γυναικών και 
των κοριτσιών από τους Ταλιμπάν, μεταξύ άλλων των δικαιωμάτων τους στην 
ελεύθερη κυκλοφορία, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και τη συμμετοχή στη δημόσια 
ζωή· ενθαρρύνει την ΕΕ να καταβάλει δημόσιες διπλωματικές προσπάθειες για την 
προστασία των διαδηλωτών και άλλων υπερασπιστών των δικαιωμάτων·

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τα 
πέντε κριτήρια αναφοράς με τα οποία συνδέεται η συνεργασία της ΕΕ με την de facto 
κυβέρνηση των Ταλιμπάν· επαναλαμβάνει ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει την 
εγκυρότητα αυτών των κριτηρίων αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των γυναικών και των κοριτσιών, όπως η πρόσβαση στην εκπαίδευση και η πλήρης και 
ισότιμη συμμετοχή στον δημόσιο βίο·

3. εκφράζει τη βαθιά αλληλεγγύη του προς τις γυναίκες και τα κορίτσια του Αφγανιστάν· 
ζητεί από την ΕΕ να αυξήσει την πολιτική και οικονομική στήριξή της προς τις 
ακτιβίστριες για τα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν και να εγγυηθεί την 
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ασφάλειά τους με κάθε δυνατό μέσο·

4. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τη συνεχιζόμενη απαγόρευση της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης των κοριτσιών· υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση αποτελεί 
οικουμενικό δικαίωμα και όχι προνόμιο που βασίζεται στο φύλο· τονίζει ότι για ένα 
ειρηνικό και χωρίς αποκλεισμούς Αφγανιστάν απαιτείται η ίση συμμετοχή ανδρών και 
γυναικών στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την πολιτική ζωή·

5. υπενθυμίζει τις υποσχέσεις των Ταλιμπάν για επαναφορά της πρόσβασης των γυναικών 
στην εκπαίδευση· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι οι Ταλιμπάν πρέπει τώρα να τηρήσουν τις 
δεσμεύσεις τους και να επαναφέρουν διατάξεις με τις οποίες να προβλέπεται ότι όλα τα 
κορίτσια σε όλα τα μέρη της χώρας θα φοιτούν τακτικά στο σχολείο για να λαμβάνουν 
ολοκληρωμένη και ποιοτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση· παροτρύνει τους Ταλιμπάν να 
καθορίσουν και να τηρήσουν σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη των 
μαθημάτων χωρίς καθυστέρηση·

6. επαινεί τη γενναιότητα των κοριτσιών και των γυναικών που συμμετέχουν σε 
διαμαρτυρίες, γεγονός που τις καθιστά, de facto, τη μόνη δύναμη της αντιπολίτευσης 
που έχει απομείνει στο Αφγανιστάν· παροτρύνει τους Ταλιμπάν να διασφαλίσουν την 
ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και της έκφρασης, μεταξύ άλλων ως μέσο 
έκφρασης των ανησυχιών των πολιτών και άσκησης του δικαιώματός τους να 
συμμετέχουν σε δημόσιες διαμαρτυρίες·

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την Επιτροπή να 
συνεργαστούν με τις de facto αρχές του Αφγανιστάν για να ζητήσουν να μάθουν τον 
τόπο όπου βρίσκονται διαδηλώτριες, οι οποίες πιστεύεται ότι τέθηκαν υπό κράτηση και 
εξαφανίστηκαν, επειδή διεκδίκησαν τα δικαιώματά τους, να ζητήσουν την άμεση και 
άνευ όρων απελευθέρωσή τους και να ζητήσουν από τους Ταλιμπάν να σταματήσουν 
αμέσως αυτές τις αυθαίρετες και εξωδικαστικές πρακτικές, οι οποίες αντιβαίνουν στο 
διεθνές δίκαιο·

8. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι 20 χρόνια προόδου όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών και την ισότητα των φύλων βρίσκονται 
πλέον υπό σοβαρή απειλή· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η πρόοδος αυτή πρέπει να 
διαφυλαχθεί και να παρακολουθείται προσεκτικά· τονίζει ότι το δικαίωμα στην 
εκπαίδευση και την απασχόληση, η ελευθερία από την έμφυλη βία, η προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και η πλήρης 
συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων στην τοπική και εθνική πολιτική, τον δημόσιο βίο και 
τα κοινά πρέπει να αποτελούν βασικά αιτήματα της διεθνούς κοινότητας στον διάλογο 
με τους Ταλιμπάν·

9. καταδικάζει το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν ελάχιστες ή καθόλου ευκαιρίες να 
ξεφύγουν από την εντεινόμενη έμφυλη βία· ζητεί να επαναλειτουργήσουν τα καταφύγια 
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία έχουν κλείσει, προκειμένου να παρασχεθεί 
στις γυναίκες ένα ασφαλές καταφύγιο από την ενδοοικογενειακή βία και η δυνατότητα 
να εγκαταλείψουν αυτούς που τις κακοποιούν·

10. ζητεί τον σχηματισμό αντιπροσωπευτικής και εκλεγμένης κυβέρνησης στην οποία θα 
μπορούν να συμμετέχουν ουσιαστικά οι γυναίκες και οι μειονοτικές ομάδες· 
υπογραμμίζει ότι η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Αφγανιστάν θα εξαρτηθεί από τη 
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λογοδοσία, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη βιώσιμη παροχή ασφάλειας στους ανθρώπους, 
καθώς και τη μείωση της φτώχειας και τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, την 
πρόσβαση σε κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, την εκπαίδευση και την 
προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

11. σημειώνει ότι η συνεργασία με τους Ταλιμπάν είναι απαραίτητη για την παροχή 
βασικών υπηρεσιών και ανθρωπιστικής πρόσβασης· υπογραμμίζει ότι αυτό δεν 
ισοδυναμεί με αναγνώριση των de facto αρχών των Ταλιμπάν ως νόμιμης κυβέρνησης· 
υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας θα πρέπει να καταστεί 
προσβάσιμη μέσω ενός λειτουργικού τραπεζικού συστήματος και να παρέχεται σε 
αξιόπιστες ΜΚΟ και οργανώσεις με ερείσματα στις τοπικές κοινότητες που 
δραστηριοποιούνται στο Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών γυναικείων 
οργανώσεων, με ευέλικτο τρόπο·

12. επικροτεί την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 
Αφγανιστάν και την παράταση της εντολής της Αποστολής Βοήθειας των Ηνωμένων 
Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA)· σημειώνει ότι η UNAMA εκτελεί ζωτικά 
καθήκοντα παρακολούθησης, συνεργασίας και υποβολής εκθέσεων απουσία πολλών 
διεθνών οργανισμών και διπλωματικών αποστολών· παροτρύνει την UNAMA να θέσει 
την παρακολούθηση και τη συνεργασία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο 
του έργου της, ανταποκρινόμενη στις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
χώρα·

13. παροτρύνει τους διεθνείς οργανισμούς και τα διεθνή θεσμικά όργανα, ιδίως το Διεθνές 
Ποινικό Δικαστήριο, να αντιμετωπίσουν την επιδείνωση της κατάστασης των γυναικών 
στο Αφγανιστάν και να διερευνήσουν την κατάσταση που θα μπορούσε πιθανώς να 
συνιστά απαρτχάιντ με βάση το φύλο·

14. τονίζει το θεμελιώδες δικαίωμα όσων πλήττονται από συγκρούσεις και διώξεις να 
αναζητούν ασφάλεια, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας, ηλικίας, φύλου, ταυτότητας φύλου, αναπηρίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού· ζητεί συντονισμένη και ανθρώπινη βοήθεια για όσους διαφεύγουν 
από την εξουσία των Ταλιμπάν· παροτρύνει τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να είναι 
σε ετοιμότητα με αυξημένη ικανότητα υποδοχής, να στηρίξουν ασφαλείς διόδους για τα 
άτομα που χρήζουν προστασίας και να αναπτύξουν φιλόδοξα προγράμματα 
επανεγκατάστασης για τους Αφγανούς πρόσφυγες· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
μετριαστεί η ευαλωτότητα στην έμφυλη βία και να διασφαλιστεί η πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων και των βασικών ειδών υγιεινής, καθώς και να 
παρασχεθεί ολοκληρωμένη ψυχολογική υποστήριξη σε όσους εγκαταλείπουν τη χώρα·

15. υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες και οι νέοι που έχουν 
εγκαταλείψει το Αφγανιστάν μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε άλλες 
χώρες· ενθαρρύνει την ανάπτυξη καινοτόμων τρόπων για τη συνέχιση της ενδυνάμωσης 
των γυναικών και των νέων του Αφγανιστάν, ιδίως με τη χορήγηση υποτροφιών για 
σπουδές σε ευρωπαϊκά σχολεία και πανεπιστήμια και με την παροχή υψηλής ποιότητας 
διαδικτυακής εκπαίδευσης· υπενθυμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων των γυναικών στις γειτονικές χώρες του Αφγανιστάν, ιδίως στο Πακιστάν, 
το Ιράν και την Τουρκία, οι οποίες φιλοξενούν ήδη Αφγανούς μετανάστες·
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16. επαναλαμβάνει την έντονη ανησυχία του για την επιδεινούμενη ανθρωπιστική 
κατάσταση· χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει μέχρι στιγμής η διεθνής 
κοινότητα στη διάσκεψη χορηγών των Ηνωμένων Εθνών και παροτρύνει τις χώρες να 
εντείνουν και να συντονίσουν την ανθρωπιστική τους βοήθεια με τους οργανισμούς των 
Ηνωμένων Εθνών και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία 
ανθρωπιστικών διαδρόμων για την παροχή επισιτιστικής βοήθειας, νερού, αποχέτευσης 
και φαρμάκων·

17. αναγνωρίζει ότι, πέρα από την άμεση ανθρωπιστική βοήθεια, η ανασυγκρότηση της 
αφγανικής οικονομίας θα απαιτήσει την επανέναρξη της αναπτυξιακής βοήθειας και 
την αποδέσμευση των συναλλαγματικών αποθεμάτων· σημειώνει ότι οι πολιτικές 
συνθήκες δεν επιτρέπουν τη λήψη αυτών των μέτρων ενώ οι Ταλιμπάν δεν σέβονται 
βασικά ανθρώπινα δικαιώματα·

18. παροτρύνει την ΕΕ και όλους τους ενδιαφερόμενους χορηγούς να δημοσιοποιήσουν τα 
είδη των δεδομένων που χάθηκαν ή ενδεχομένως κατασχέθηκαν από τους Ταλιμπάν 
από βιομετρικά συστήματα που χρηματοδότησε ή κατασκεύασε στο Αφγανιστάν, την 
αρχιτεκτονική αυτών των συστημάτων, τις εκτιμήσεις επιπτώσεων όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία των δεδομένων που διενεργήθηκαν πριν από 
τη λειτουργία και κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των εν λόγω συστημάτων, καθώς 
και τα μέτρα που έχει λάβει η ΕΕ για την ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων 
σχετικά με το τι συνέβη στα δεδομένα τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι 
άνθρωποι στο Αφγανιστάν που ενδέχεται να κινδυνεύουν να υποστούν αντίποινα λόγω 
δεδομένων που ενδεχομένως κατασχέθηκαν από τους Ταλιμπάν γνωρίζουν τους 
πιθανούς κινδύνους αντιποίνων, και ότι αυτό λαμβάνεται πλήρως υπόψη κατά τις 
διαδικασίες αίτησης ασύλου·

19. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη χρηματοδότηση 
ειδικών δράσεων που θα συμβάλουν στην ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης και 
στη διατήρηση των κοινωνικών οφελών της τελευταίας εικοσαετίας, 
συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης και της γεωργίας, της 
υγειονομικής περίθαλψης, της ενέργειας, της εκπαίδευσης και της τοπικής 
διακυβέρνησης·

20. υπογραμμίζει ότι πολλές από τις διατάξεις που απαιτούνται για την ανοικοδόμηση του 
ιδιωτικού τομέα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο Αφγανιστάν, όπως η αύξηση 
της ρευστότητας για την απασχόληση, οι ιδιωτικές τραπεζικές υπηρεσίες, τα συστήματα 
εγγύησης πιστώσεων και η πρόσβαση των επιχειρηματιών και των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, θα μπορούσαν να συμβάλουν ιδιαιτέρως σημαντικά 
στη δημιουργία θέσεων εργασίας για τις γυναίκες και στην οικονομική τους 
ανεξαρτησία·

21. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του για στοχευμένες κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών· 
ζητεί μετ’ επιτάσεως να συνεχιστούν οι ειδικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε 
μεμονωμένους ηγέτες των Ταλιμπάν και, παράλληλα, να διασφαλιστεί ότι οι 
περιορισμοί αυτοί δεν παρεμποδίζουν τις νόμιμες οικονομικές συναλλαγές που 
σχετίζονται με την ανθρωπιστική βοήθεια και την παροχή υπηρεσιών·

22. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
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Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στον Ειδικό Εντεταλμένο 
της ΕΕ για το Αφγανιστάν.


