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Θέμα: Εδραιωμένες διακρίσεις κατά Αφγανών κοριτσιών με αναπηρίες

Ο προϋπολογισμός για το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα για το Αφγανιστάν για την περίοδο 2014-
2020 κυμαίνεται περίπου σε 200 εκατομμύρια EUR το χρόνο. Δεδομένου του γεγονότος ότι οι αριθμοί 
των απωλειών αθώων στη σύγκρουση αυξάνονται, πρέπει να δοθεί στήριξη στη βοήθεια γυναικών και 
κοριτσιών, ιδίως αυτών με αναπηρίες.

Στην έκθεσή του με τίτλο «Disability Is Not Weakness» (Η αναπηρία δεν είναι αδυναμία), το 
Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταλήγει ότι οι Αφγανές γυναίκες και τα κορίτσια με 
αναπηρίες αντιμετωπίζουν «εδραιωμένη διάκριση» και σεξουαλική παρενόχληση στην πρόσβασή 
τους στην κυβερνητική βοήθεια, την εκπαίδευση, την απασχόληση και την ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, παρά το γεγονός ότι τα δικαιώματα αυτά θα έπρεπε να κατοχυρώνονται στο αφγανικό 
Σύνταγμα και τις διεθνείς συμβάσεις.

«Όλοι οι Αφγανοί με αναπηρίες αντιμετωπίζουν στιγματισμό και διακρίσεις κατά τη λήψη 
κυβερνητικών υπηρεσιών, αλλά οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι τα «αόρατα» θύματα αυτής της 
καταχρηστικής πρακτικής» αναφέρει το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στο εν λόγω πλαίσιο:

1. Ποια συγκεκριμένα μέτρα επικεντρώνονται στην ενδυνάμωση των Αφγανών γυναικών και 
κοριτσιών με αναπηρίες;

2. Θα επιμείνει η ΕΕ στο να εφαρμόσει η αφγανική κυβέρνηση μεταρρυθμιστικές πολιτικές και 
πρακτικές, ώστε να επιτρέπεται στις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες να ασκούν πλήρως τα 
δικαιώματά τους;

3. Θα εξετάσει η ΕΕ συγκεκριμένα ειδικά κονδύλια του προϋπολογισμού στο προσεχές πρόγραμμα 
ΕΕ-Αφγανιστάν για την ανάπτυξη λύσεων προσβασιμότητας, ώστε να παρέχεται ποιοτική 
εκπαίδευση χωρίς περιορισμούς στα κορίτσια και τις γυναίκες με αναπηρίες και να διασφαλίζεται 
η πρόσβαση σε δημόσια κτίρια μέσω τροποποίησης των υποδομών;


