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Euroopa Parlamendi resolutsioon inimõiguste olukorra, eelkõige naiste õiguste 
halvenemise ja haridusasutuste vastu suunatud rünnakute kohta Afganistanis
(2022/2955(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Afganistanis, eelkõige oma 
16. septembri 2021. aasta resolutsiooni1 ja 7. aprilli 2022. aasta resolutsiooni2,

– võttes arvesse oma 19. mai 2021. aasta resolutsiooni inimõiguste kaitse ja ELi 
rändealase välispoliitika kohta3,

– võttes arvesse nõukogu 14. novembri 2022. aasta järeldusi naiste, rahu ja julgeoleku 
kohta ning 15. septembri 2021. aasta järeldusi Afganistani kohta, milles esitati viis 
kriteeriumi, millest EL juhindub edasises tegevuses Talibani juhitud de facto 
ametivõimudega,

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja avaldusi Afganistani kohta,

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Afganistani kohta, sealhulgas 
resolutsioone 2626 (2022), 2596 (2021), 2543 (2020) ja 2513 (2020),

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 10. novembri 2022. aasta resolutsiooni olukorra 
kohta Afganistanis,

– võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 8. juuli 2022. aasta resolutsiooni naiste ja 
tüdrukute inimõiguste olukorra kohta Afganistanis,

– võttes arvesse Afganistani inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri 
9. septembri 2022. aasta aruannet,

– võttes arvesse ÜRO Afganistani abimissiooni (UNAMA) 20. juuli 2022. aasta aruannet, 
milles kirjeldatakse inimõiguste olukorda Afganistanis kümne kuu jooksul pärast 
Talibani võimuhaaramist,

– võttes arvesse Talibani 7. septembri 2021. aasta teadaannet Afganistani ajutise valitsuse 
moodustamise kohta,

– võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste 
rahvusvahelist pakti,

– võttes arvesse ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise 
konventsiooni ning ÜRO lapse õiguste konventsiooni, mille mõlemad on Afganistan 

1 ELT C 117, 11.3.2022, lk 133.
2 ELT C 434, 15.11.2022, lk 86.
3 ELT C 15, 12.1.2022, lk 70.
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ratifitseerinud,

– võttes arvesse 28. juulil 1951. aastal Genfis allkirjastatud pagulasseisundi konventsiooni 
ja selle 1967. aasta protokolli,

– võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt 
Afganistani Islamivabariigi vahelist partnerlus- ja arengukoostöölepingut, mis 
allkirjastati 18. veebruaril 2017. aastal,

– võttes arvesse ELi temaatilisi suuniseid, mis käsitlevad inimõiguste kaitsjaid, lapse 
õiguste edendamist ja kaitset, naiste ja tütarlaste vastast vägivalda ja võitlust kõigi 
nendevastase diskrimineerimise vormide vastu,

– võttes arvesse kodukorra artikli 144 lõiget 5 ja artikli 132 lõiget 4,

A. arvestades, et Taliban haaras Afganistanis võimu 15. augustil 2021 pärast NATO ja 
liitlasvägede väljaviimist; arvestades, et Taliban taastas Afganistani Islamiemiraadi ja 
nimetas ametisse ainult meestest koosneva ajutise valitsuse, sealhulgas mitu 1996.–
2001. aasta Talibani režiimi liiget, kellest mõned on terrorismisüüdistuse alusel 
tagaotsitavad; arvestades, et EL säilitab kindla seisukoha mitte tunnustada Talibani de 
facto valitsust;

B. arvestades, et Taliban tühistab oma tegevusega viimase 20 aasta jooksul tehtud 
edusamme; arvestades, et Taliban on taastanud endise kombelõtvuse tõkestamise ja 
vooruslikkuse edendamise ministeeriumi ning sulgenud naisküsimuste ministeeriumi, 
Afganistani sõltumatu inimõiguste komisjoni ja muud naisi ja tütarlapsi toetavad 
kohalikud struktuurid, samuti tühistanud varem kehtinud naiste kaitset käsitlevad 
õigusaktid ja kehtestanud karmid piirangud naiste õigustele; arvestades, et Taliban on 
naised haldusstruktuuridest kõrvale jätnud ega ole kaasanud naisi oma uude 
tunnustamata valitsusse;

C. arvestades, et pärast Talibani võimuhaaramist on naiste ja tütarlaste põhiõigusi järjest 
enam piiratud, eelkõige seoses juurdepääsuga haridusele ja tööhõivele ning 
liikumisvabadusega; arvestades, et naised on avaliku elu kõigist valdkondadest peaaegu 
välja tõrjutud;

D. arvestades, et üle 12-aastastele tütarlastele ei anta Afganistanis haridust; arvestades, et 
Afganistani de facto ametivõimud lubasid 15. jaanuaril 2022, et tütarlastel lubatakse 
pärast uue kooliaasta algust 2022. aasta märtsi teises pooles igal kooliastmel kooli 
naasta; arvestades, et koolitüdrukutel on keelatud õppida seitsmendas klassis ja sellest 
kõrgematel õppeastmetel; arvestades, et sellega rikutakse kõigi laste põhiõigust 
haridusele, mis on sätestatud inimõiguste ülddeklaratsioonis; arvestades, et Afganistani 
tütarlapsed ja naised on riigis vapralt korraldanud rahumeelseid meeleavaldusi, nõudes, 
et austataks nende õigust haridusele; arvestades, et lapsega sõlmitud abielude arv on 
järsult suurenenud;

E. arvestades, et Taliban suurendas hiljuti naiste ja tütarlaste süsteemset represseerimist 
inimõiguste kaitsjate arvukate vahistamistega; arvestades, et Herati naistevangla 
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direktor Alia Azizi on alates 2021. aasta oktoobrist kadunud; arvestades, et inimõiguste 
organisatsioonid kahtlustavad, et teda on sunnitud kadunuks jääma; arvestades, et 
3. novembril 2022 katkestas Taliban pressikonverentsi, millel teatati Afganistani 
võrdõiguslikkuse naisliikumise moodustamisest, ja vahistas Zarifa Yaqobi nimelise 
naise ja neli tema meeskolleegi; arvestades, et 11. novembril 2022 vahistas Taliban 
väljapaistva aktivisti Farhat Popalzai, kes on üks Afganistani naiste spontaanse 
liikumise asutajaid; arvestades, et 13. novembril 2022 võttis Taliban vahi alla veel ühe 
naiste õiguste kaitsja, Humaira Yusufi;

F. arvestades, et iga päev teatatakse inimõiguste rikkumistest, sealhulgas inimõiguste 
kaitsjate ja nende pereliikmete vahistamisest, kinnipidamisest, röövimisest, piinamisest, 
ähvardamisest, tapmisest ja ründamisest ning neilt väljapressimisest; arvestades, et 
selliste rikkumiste eest ei võeta endiselt vastutusele; arvestades, et Taliban andis hiljuti 
kohtunikele korralduse rakendada täielikult Talibani tõlgendust šariaadist ning see võib 
kaasa tuua julmad ja ebainimlikud karistused ning suurendab kartusi inimõiguste 
edasiste rikkumiste suhtes;

G. arvestades, et Talibani võimuhaaramine on toonud kaasa üha sagedamini rünnakuid 
vähemusrühmade, eelkõige hazarade, hindude, sikhide ja kristlaste vastu; arvestades, et 
alates Talibani võimuhaaramisest on Islamiriigi rühmituse Khorasani provintsi haru ja 
teised osalejad pannud toime arvukalt rünnakuid hazara kogukonna vastu, mis on 
peamiselt šiiidi vähemus; arvestades, et need rünnakud ja hazarade ajalooline 
tagakiusamine võivad kujutada endast inimsusvastaseid kuritegusid; arvestades, et 
alates 2021. aasta augustist on nende pühakodasid ning haridus- ja meditsiinikeskusi 
süstemaatiliselt rünnatud ning nende liikmeid on meelevaldselt vahistatud, piinatud, 
hukatud, sunnitud kodust lahkuma, tõrjutud ja mõnel juhul sunnitud riigist põgenema; 
arvestades, et 2021. ja 2022. aastal rünnati Kabulis Dasht-e Barchi piirkonnas, kus 
elavad peamiselt hazarad, mitut hariduskeskust, eelkõige selliseid nagu Sayed ul 
Shuhada, Abdul Rahman Shahid, Mumtaz ja Kaaji hariduskeskus; arvestades, et 
rünnakute tagajärjel hukkus ja sai haavata sadu inimesi; arvestades, et Talibani väed 
avasid teadete kohaselt tule ja kasutasid füüsilist vägivalda rünnakutevastaste 
meeleavalduste mahasurumiseks;

H. arvestades, et Afganistani humanitaarolukord halveneb kiiresti ning mõjutab 
ebaproportsionaalselt naisi ja tütarlapsi; arvestades, et Talibani valitsuse kehtestatud uus 
poliitika on oluliselt vähendanud naiste võimalusi töötada, sealhulgas 
abiorganisatsioonide töötajatena, mis on vähendanud ka naiste juurdepääsu 
humanitaarabile; arvestades, et naiste tööturul osalemise piiramine on suurendanud 
naiste vaesust ning seadnud hinnanguliselt 850 000 tütarlast majandusliku ja seksuaalse 
ärakasutamise ning varajase abielu ohtu; arvestades, et vähem kui iga neljas Afganistani 
jäänud naissoost inimõiguste kaitsjast on teatanud, et neil on juurdepääs mõnda liiki 
humanitaarabile või rahalisele ja õigusabile;

I. arvestades, et UNAMA hinnangul vajas 2022. aasta juuli seisuga humanitaarabi 59 % 
elanikkonnast, mida on 2021. aasta algusega võrreldes 6 miljoni inimese võrra rohkem; 
arvestades, et prognooside kohaselt vajab 2023. aastal humanitaarabi 28 miljonit 
inimest, kellest 13 miljonit on lapsed; arvestades, et Maailma Toiduprogrammi 
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hinnangul kogeb äärmuslikku toiduga kindlustamatust 18,9 miljonit afgaani; arvestades, 
et 4,3 miljonit afgaani on riigisisesed põgenikud ja 5,6 miljonit on ümber asustatud 
naaberriikidesse; arvestades, et suur osa Afganistani pagulasi viibib Iraanis ja 
Pakistanis, kus on kokku 2,2 miljonit registreeritud Afganistani pagulast;

J. arvestades, et 2022. aasta juunis tabas Afganistani idaosa laastav maavärin, milles 
hukkus üle 1000 inimese ja sai vigastada rohkem kui 6000 inimest; arvestades, et 
2022. aasta augustis esinesid Afganistani mitmes osas tugevad vihmasajud, põhjustades 
üleujutusi, äkktulvasid ja maalihkeid, mille tagajärjel sai meedia teadete kohaselt enam 
kui 180 inimest surma ja rohkem kui 250 inimest vigastada; arvestades, et maavärinad, 
üleujutused, põuad, COVID-19 pandeemia mõju ja toormehindade tõus, mis on tingitud 
Venemaa sissetungist Ukrainasse, on süvendanud niigi rasket humanitaarolukorda;

K. arvestades, et EL algatas 2021. aasta oktoobris Afganistanile humanitaarabi andmise 
1 miljardi euro ulatuses, et toetada riigis ja piirkonnas elavaid haavatavaid afgaane; 
arvestades, et G20 kavatseb osana oma uuest 210 miljoni euro suurusest 
humanitaarabipaketist, mis on ette nähtud kõige haavatavamatele kogu maailmas, 
eraldada 75 miljonit eurot Afganistani jaoks, et leevendada riigis valitseva rasket 
toiduga kindlustamatuse olukorda;

L. arvestades, et sõltumatu meedia ja kodanikuühiskonna tegutsemisruum on Talibani 
valitsemise ajal järsult kitsenenud; arvestades, et mitmete Talibani organite kehtestatud 
eeskirjad on ulatuslikult piiranud ajakirjanduslikku tegevust ja toonud kaasa ajakirjanike 
meelevaldse vahistamise sagenemise;

1. mõistab karmilt hukka asjaolu, et Afganistanis on pärast Talibani võimuhaaramist 
2021. aasta augustis poliitiline, majanduslik, humanitaar-, inimõiguste ja 
julgeolekuolukord pidevalt halvenenud, eriti naiste ja tütarlaste jaoks; kordab, et on 
Afganistani rahvaga vankumatult solidaarne ja kavatseb teda toetada;

2. mõistab hukka järkjärgulise tagasimineku naiste ja tütarlaste õiguste kasutamisel 
Talibani võimu all, mis praegu kvalifitseerub sooliseks apartheidiks; mõistab hukka 
Talibani kehtestatud täiendavad piirangud naiste liikumisvabadusele; kutsub 
Afganistani de facto ametivõime üles tagama, et kaotataks kõik soolised piirangud 
naiste suhtes ja et naised saaksid taas aktiivselt osaleda Afganistani avalikus elus; 
rõhutab, et see peab olema peamine tingimus rahvusvahelise üldsuse igasuguseks 
koostööks Talibaniga;

3. mõistab hukka tütarlastele keskhariduse andmise jõhkra keelustamise, millega rikutakse 
otseselt nende üldist õigust haridusele; tuletab meelde Talibani lubadusi taastada naiste 
juurdepääs haridusele; nõuab seetõttu, et Taliban täidaks nüüd oma kohustusi, tühistaks 
keelu ja lubaks viivitamata jätkata hariduse andmist ning tagaks UNESCO 
hariduseesmärkide saavutamise; nõuab tungivalt, et EL suurendaks toetust Afganistani 
rühmadele, kes tegelevad naiste ja tütarlaste õiguste kaitsmisega, sealhulgas tüdrukutele 
mõeldud alternatiivsete haridusvõimalustega, ning rahastaks konkreetseid abi- ja 
kaitseprogramme, sealhulgas rahastades stipendiume ja tagades viisade kiirendatud 
väljastamise Afganistani üliõpilastele ja õppejõududele, kellele on antud ELi 
stipendium;
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4. mõistab hukka inimõiguste kaitsjate, ajakirjanike ja teiste kodanikuühiskonna osalejate, 
LGBTIQ+ inimeste, teisitimõtlejate ja kohtunike lakkamatu ründamise ning 
rahumeelsete meeleavalduste mahasurumise ja teisitimõtlejate jõhkra represseerimise 
kogu riigis; mõistab hukka naiste ja inimõiguste kaitsjate, sealhulgas Zarifa Yaqobi ja 
tema kolleegide Farhat Popalzai ja Humaira Yusufi vahistamise ning nõuab nende 
viivitamatut ja tingimusteta vabastamist; nõuab tungivalt, et EL suurendaks oma 
poliitilist ja rahalist toetust Afganistani naistele ja inimõiguste kaitsjatele, samuti 
paguluses viibivatele naistele ning tagaks nende turvalisuse, pakkudes kvaliteetseid 
haridus- ja töövõimalusi;

5. on šokeeritud vähemusrühmade üha süvenevast marginaliseerumisest ja üha 
sagenevatest rünnakutest nende vastu, sealhulgas hiljutine rünnak Kaaji hariduskeskuses 
Kabulis; avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele ja väljendab solidaarsust 
ellujäänutega; kutsub de facto ametivõime üles andma nende rünnakute eest vastutavad 
isikud kohtusse ja võtma nad vastutusele;

6. väljendab sügavat muret hazara, hindu, sikhi, kristlaste ja teiste vähemuste olukorra 
pärast Talibani võimuletulekust peale, samuti nende süstemaatilise ründamise ja laiema 
diskrimineerimise pärast, sealhulgas meelevaldsed vahistamised, piinamine ja muu 
väärkohtlemine, kiirhukkamine ja inimeste kadunuks jääma sundimine; tuletab meelde 
de facto ametivõimude kohustust keelata kõigi etniliste ja usukogukondade 
diskrimineerimine ja seda ennetada, samuti kaitsta nende pühakodasid ning haridus- ja 
meditsiinikeskusi;

7. peab äärmiselt kahetsusväärseks, et alates Talibani riigipöördest on juurdepääs teabele 
muutunud üha raskemaks, ajakirjanduse sõltumatust on märkimisväärselt piiratud ning 
de facto ametivõimud on kodanikuühiskonna organisatsioone üha enam survestanud; 
nõuab tungivalt, et Taliban looks ajakirjanikele, meediale ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele soodsa keskkonna, et nad saaksid tegutseda takistusteta ja 
kättemaksu kartmata;

8. kordab oma äärmist muret halveneva humanitaarolukorra pärast; nõuab tungivalt, et 
riigid suurendaksid humanitaarabi ja kooskõlastaksid seda ÜRO asutuste ja 
valitsusväliste organisatsioonidega; kutsub de facto ametivõime üles kaotama kõik 
humanitaarabi andmise piirangud ja takistused ning rõhutab vajadust võimaldada 
humanitaarabi andvatele organisatsioonidele nõuetekohane juurdepääs; nõuab tungivalt, 
et EL ja selle liikmesriigid tegeleksid käimasoleva humanitaarkriisi majanduslike 
teguritega, tehes kõik endast oleneva, et suurendada humanitaarabi, mis peaks hõlmama 
soolist aspekti;

9. väljendab muret kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi halvenemise laastava mõju pärast 
Afganistanis, mis ÜRO andmetel on kuues riik maailmas, mida kliimaga seotud ohud 
kõige rohkem mõjutavad; nõuab, et rahvusvaheline üldsus võtaks kiiresti meetmeid, et 
aidata afgaanidel toime tulla selle ränga olukorraga, mis mõjutab ebaproportsionaalselt 
kaitsetumaid rühmi, nagu naised ja tütarlapsed;

10. peab tervitatavaks ja toetab ÜRO missiooni ja Afganistani küsimustega tegeleva ÜRO 
eriraportööri tööd, kuna oluline on jälgida inimõiguste olukorda riigis ja anda sellest 



RC\1267749ET.docx 8/8 PE738.832v01-00 }
PE738.848v01-00 }
PE738.850v01-00 }
PE738.851v01-00 }
PE738.852v01-00 } RC1

ET

teada; kutsub ELi ja rahvusvahelist üldsust üles suurendama poliitilist ja rahalist toetust 
nende tööle;

11. väljendab heameelt selle üle, et Rahvusvaheline Kriminaalkohus jätkab Afganistanis 
toime pandud inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegude uurimist; kutsub ELi üles 
suurendama oma toetust teabe jagamisele, teadusuuringutele, järelevalvele ja seirele, et 
suurendada vastutust;

12. tuletab meelde, et ELil on Talibaniga peetava võimaliku poliitilise dialoogi suhtes 
kindel seisukoht, milles juhindutakse viiest temaatilisest kriteeriumist, mis põhinevad 
kõigi isikute inimõiguste austamise ja õigusriigi põhimõtetel; rõhutab, et alates 15. 
augustist 2021 on kõik need kriteeriumid selgelt halvenenud, mis tähendab, et Talibani 
ametivõimude tunnustamine ei ole põhjendatud; juhib tähelepanu tõsiasjale, et 
kohaldatavaid kriteeriume tuleb ajakohastada, et luua ELi pikaajaline Afganistani-
strateegia, võttes arvesse praegust olukorda ja Talibani suutmatust täita oma esialgseid 
lubadusi;

13. kutsub ELi üles püüdma laiendada loetelu sihipärastest meetmetest Talibani juhtkonna 
vastu, kes vastutavad inimõiguste olukorra jätkuva halvenemise eest;

14. kutsub de facto ametivõime üles võtma vajalikke meetmeid, et võidelda naiste- ja 
tütarlastevastase vägivalla, sealhulgas sundabielude ja lähisuhtevägivalla vastu, ning 
võtma süüdlased viivitamata vastutusele; kutsub de facto ametivõime üles võtma uuesti 
kasutusele üleriigilise ohvrite toetussüsteemi;

15. kutsub Euroopa välisteenistust, ELi delegatsioone ja liikmesriikide saatkondi üles 
suurendama oma toetust Afganistani inimõiguste kaitsjatele ja sõltumatutele 
ajakirjanikele nii riigis kui ka väljaspool seda, muu hulgas ühtlustades inimõiguste 
kaitsjate ümberasustamist kooskõlas ELi selleteemaliste suunistega;

16. nõuab, et loodaks valitud esindusvalitsus, mille kõigi tasandite otsustusprotsessidesse 
oleksid kaasatud naised ja vähemused;

17. nõuab, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu looks täiendava püsiva vastutusmehhanismi, et 
uurida kõiki väidetavaid inimõiguste rikkumisi ja kuritarvitusi, mis on rahvusvahelise 
õiguse kohaselt kuriteod, eelkõige naiste- ja tütarlastevastane vägivald;

18. märgib, et vaja on täiendavaid rahvusvahelisi jõupingutusi, et toetada naiste juhitud 
Afganistani-siseseid dialooge ja Afganistani naiste võrgustikke nii riigis kui ka 
väljaspool seda; kutsub Euroopa välisteenistust üles kaasama Euroopa Parlamenti ja 
teisi ELi institutsioone Afganistani naisjuhtide foorumisse; kutsub komisjoni 
asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat, komisjoni ja 
liikmesriike üles võtma meetmeid, et tagada Afganistani naiste osalemine Afganistani-
teemalistes poliitilistes dialoogides;

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale ja ELi eriesindajale Afganistanis.


