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Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v oblasti ľudských práv v Afganistane, 
najmä o oslabení práv žien a útokoch na vzdelávacie inštitúcie
(2022/2955(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia na túto tému, najmä na uznesenie 
zo štvrtku 16. septembra 20211 a štvrtku 7. apríla 20222 o situácii v Afganistane;

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. mája 2021 o ochrane ľudských práv a vonkajšej 
migračnej politike EÚ3,

– so zreteľom na závery Rady zo 14. novembra 2022 o ženách, mieri a bezpečnosti a z 15. 
septembra 2021 o Afganistane, v ktorých sa načrtlo päť referenčných kritérií pre 
spoluprácu EÚ s faktickými orgánmi pod vedením Talibanu,

– so zreteľom na vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) o Afganistane,

– so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o Afganistane vrátane rezolúcií č. 
2626 (2022), 2596 (2021), 2543 (2020) a 2513 (2020),

– so zreteľom na rezolúciu Generálneho zhromaždenia OSN z 10. novembra 2022 o 
situácii v Afganistane,

– so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva z 8. júla 2022 o situácii v oblasti 
ľudských práv žien a dievčat v Afganistane,

– so zreteľom na správu osobitnej spravodajkyne OSN o situácii v oblasti ľudských práv 
v Afganistane z 9. septembra 2022,

– so zreteľom na správu Pomocnej misie OSN v Afganistane (UNAMA) z 20. júla 2022, 
v ktorej sa opisuje situácia v oblasti ľudských práv v Afganistane počas 10 mesiacov od 
prevzatia moci Talibanom,

– so zreteľom na oznámenie Talibanu zo 7. septembra 2021 o vytvorení dočasnej vlády 
Afganistanu,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN, Medzinárodný pakt 
o občianskych a politických právach a na Medzinárodný pakt o občianskych a 
politických právach,

– so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, 

1 Ú. v. EÚ C 117, 11.3.2022, s. 133.
2 Ú. v. EÚ C 434, 15.11.2022, s. 86.
3 Ú. v. EÚ C 15, 12.1.2022, s. 70.
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Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktoré oba Afganistan ratifikoval,

– so zreteľom na Dohovor o právnom postavení utečencov podpísaný 28. júla 1951 v 
Ženeve a na príslušný protokol z roku 1967,

– so zreteľom na Dohodu o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej 
členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na strane druhej z 
18. februára 2017,

– so zreteľom na tematické usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv, o podpore a 
ochrane práv dieťaťa a o násilí páchanom na ženách a dievčatách a boji proti všetkým 
formám ich diskriminácie,

– so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže Taliban prevzal moc v Afganistane 15. augusta 2021 po stiahnutí vojsk NATO 
a spojeneckých vojsk; keďže obnovil Afganský islamský emirát a vymenoval dočasnú 
vládu zloženú výlučne z mužov vrátane členov režimu Talibanu z rokov 1996 – 2001, 
z ktorých niektorí sú hľadaní na základe obvinení z terorizmu; keďže EÚ naďalej 
zastáva pevné stanovisko, pokiaľ ide o neuznanie faktickej vlády Talibanu;

B. keďže Taliban brzdí pokrok dosiahnutý za posledných 20 rokov; keďže obnovil bývalé 
ministerstvo pre podporu mravnosti a predchádzanie neresti a zrušil ministerstvo pre 
záležitosti žien, afganskú nezávislú komisiu pre ľudské práva a iné miestne štruktúry 
poskytujúce podporu ženám a dievčatám, zrušil predtým presadzované zákony na 
ochranu žien a uvalili prísne obmedzenia na práva žien; keďže Taliban vylúčil ženy z 
verejnej správy a nezahrnul ženy do svojej novej neuznanej vlády;

C. keďže ženy a dievčatá čelia od prevzatia moci Talibanu rastúcim obmedzeniam svojich 
základných práv, najmä pokiaľ ide o prístup k vzdelávaniu a zamestnaniu a slobodu 
pohybu; keďže ženy boli prakticky vyradené zo všetkých oblastí verejného života;

D. keďže dievčatám starším ako 12 rokov je v Afganistane odopreté vzdelanie; keďže 
faktické afganské orgány sa 15. januára 2022 zaviazali, že po začatí nového školského 
roka v druhej polovici marca 2022 umožnia dievčatám návrat do škôl na všetkých 
stupňoch; keďže žiačkam sa od siedmeho ročníka zakazuje návšteva školy; keďže ide o 
porušenie základného práva na vzdelanie pre všetky deti zakotveného vo Všeobecnej 
deklarácii ľudských práv; keďže afganské dievčatá a ženy odvážne organizovali 
pokojné protesty v krajine a požadovali, aby sa rešpektovalo ich právo na vzdelanie; 
keďže počet detských manželstiev prudko vzrástol;

E. keďže Taliban nedávno zintenzívnil systematické potláčanie práv žien a dievčat vlnou 
zatýkania obhajkýň ľudských práv; keďže od októbra 2021 je nezvestná Alia Azizi, 
riaditeľka ženskej väznice v Herate; keďže organizácie pre ľudské práva majú 
podozrenie, že bola násilne zavlečená; keďže 3. novembra 2022 Taliban prerušil tlačovú 
konferenciu, na ktorej sa oznamovalo vytvorenie Afganského hnutia žien za rovnosť, 
pričom bola zatknutá jedna žena, Zarifa Yaqobi, a jej štyria kolegovia; keďže 11. 
novembra 2022 Taliban zatkol známu aktivistku Farhatu Popalzaiovú, jednu zo 
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zakladateliek spontánneho hnutia afganských žien; keďže 13. novembra 2022 Taliban 
vzal do väzby ďalšiu obhajkyňu práv žien Humairu Yusufovú;

F. keďže denne sú hlásené prípady porušovania ľudských práv vrátane zatýkania, 
zadržiavania, únosov, mučenia, vyhrážania, vydierania, zabíjania a útokov na obhajcov 
ľudských práv a ich rodinných príslušníkov; keďže naďalej pretrváva absolútna 
absencia zodpovednosti za takéto porušovania; keďže Taliban nedávno nariadil sudcom, 
aby v plnej miere vykonávali výklad práva šaría Talibanom, čo môže viesť ku krutým a 
neľudským trestom a vyvoláva obavy z ďalšieho porušovania ľudských práv;

G. keďže prevzatie moci Talibanom viedlo k nárastu útokov na menšinové skupiny, najmä 
na Hazárov, hinduistov, Sikhov a kresťanov; keďže od prevzatia moci Talibanom došlo 
k veľkému počtu útokov na komunitu Hazára, prevažne šiítsku menšinu, zo strany 
provincie  Chorasán ovládanej Islamským štátom a ďalších aktérov; keďže tieto útoky a 
historické prenasledovanie Hazárov by mohli predstavovať zločiny proti ľudskosti; 
keďže od augusta 2021 sú miesta ich bohoslužieb a vzdelávacie a zdravotnícke 
zariadenia systematicky napádané a ich členovia boli svojvoľne zatýkaní, mučení, 
masovo popravovaní, vysťahovaní, marginalizovaní a v niektorých prípadoch nútení 
utiecť z krajiny; keďže v rokoch 2021 a 2022 bolo napadnutých niekoľko vzdelávacích 
centier v prevažne Hazármi obývanej časti Kábulu Dašt-e Barči, najmä vzdelávacie 
centrá Sajed ul Šuhada, Abdúl Rahman Šahíd, Mumtaz a Kaaj; keďže po útokoch 
zostali stovky mŕtvych a zranených; keďže sily Talibanu údajne spustili paľbu a použili 
fyzické násilie na prelomenie demonštrácií proti útokom;

H. keďže humanitárna situácia v Afganistane sa rýchlo zhoršuje a neprimerane postihuje 
ženy a dievčatá; keďže nové politiky zavedené vládou Talibanu výrazne znížili 
schopnosť žien pracovať, a to aj ako humanitárne pracovníčky, čo negatívne ovplyvnilo 
aj schopnosť žien získať prístup k humanitárnej pomoci; keďže obmedzenie účasti žien 
v pracovnej sile viedlo k tomu, že ženy sa ešte viac ocitli v chudobe a približne 850 000 
dievčat bolo ohrozených ekonomickým a sexuálnym vykorisťovaním, ako aj detskými 
sobášmi; keďže menej ako jedna zo štyroch obhajkýň ľudských práv, ktoré zostávajú v 
Afganistane, uviedla, že má prístup k akémukoľvek druhu humanitárnej pomoci alebo 
finančnej a právnej pomoci;

I. keďže UNAMA odhaduje, že 59 % obyvateľstva potrebovalo od júla 2022 humanitárnu 
pomoc, čo je nárast o 6 miliónov ľudí v porovnaní so začiatkom roka 2021; keďže v 
roku 2023 sa očakáva, že humanitárnu pomoc bude potrebovať 28 miliónov ľudí, z toho 
13 miliónov detí; keďže Svetový potravinový program odhaduje, že 18,9 milióna 
Afgancov čelí akútnej potravinovej neistote; keďže 4,3 milióna Afgancov je 
vysídlených v rámci krajiny a 5,6 milióna bolo vysídlených do susedných krajín; keďže 
útočiskom veľkého počtu afganských utečencov sú Irán a Pakistan, kde je celkovo 2,2 
milióna registrovaných afganských utečencov;

J. keďže v júni 2022 zasiahlo východný Afganistan zničujúce zemetrasenie, pri ktorom 
zahynulo viac ako 1 000 a zranilo sa viac ako 6 000 ľudí; keďže v auguste 2022 viaceré 
časti Afganistanu postihli silné dažde, čo podľa mediálnych správ spôsobilo záplavy, 
prívalové povodne a zosuvy pôdy, pri ktorých zahynulo viac ako 180 a zranilo sa viac 
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ako 250 ľudí; keďže zemetrasenia, záplavy, suchá, ako aj vplyv pandémie COVID-19 a 
rastúce ceny komodít v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu zhoršili už aj tak zúfalú 
humanitárnu situáciu;

K. keďže EÚ v októbri 2021 spustila balík humanitárnej pomoci pre Afganistan vo výške 1 
miliardy EUR na podporu zraniteľných Afgancov žijúcich v krajine a regióne; keďže v 
rámci svojho nového balíka humanitárnej pomoci vo výške 210 miliónov EUR na 
potravinovú pomoc pre najzraniteľnejšie skupiny na celom svete plánuje skupina G20 
vyplatiť Afganistanu 75 miliónov EUR na riešenie dramatickej situácie v oblasti 
potravinovej bezpečnosti v krajine;

L. keďže priestor pre nezávislé médiá a občiansku spoločnosť sa pod vládou Talibanu 
výrazne zmenšil; keďže nariadenia vydané rôznymi orgánmi Talibanu výrazne 
obmedzili novinársku činnosť a viedli k nárastu svojvoľného zatýkania novinárov;

1. vyjadruje hlboké poľutovanie nad pokračujúcim zhoršovaním politickej, hospodárskej, 
humanitárnej a bezpečnostnej situácie a situácie v oblasti ľudských práv v Afganistane, 
najmä pre ženy a dievčatá, od prevzatia moci Talibanom v auguste 2021; opätovne 
zdôrazňuje svoju neochvejnú solidaritu s Afganským ľudom a svoj záväzok voči nemu;

2. odsudzuje otrasný úpadok vykonávania práv žien a dievčat pod vládou Talibanu, čo je 
situácia, ktorá sa v súčasnosti kvalifikuje ako rodový apartheid; odsudzuje ďalšie 
obmedzenia slobody pohybu žien zo strany Talibanu; vyzýva faktické orgány 
Afganistanu, aby zabezpečili zrušenie všetkých rodovo podmienených obmedzení 
týkajúcich sa žien, a aby sa ženy opäť mohli aktívne zúčastňovať na verejnom živote v 
Afganistane; zdôrazňuje, že to musí byť kľúčovou podmienkou akejkoľvek spolupráce 
medzinárodného spoločenstva s Talibanom;

3. odsudzuje neslýchaný zákaz  vzdelávania dievčat na druhom stupni, čo je priamym 
porušením ich všeobecného práva na vzdelanie; pripomína prísľuby Talibanu, že sa 
obnoví prístup žien k vzdelaniu; žiada preto, aby Taliban teraz splnil svoje vlastné 
záväzky, zrušil zákaz a bezodkladne obnovil vyučovanie a zabezpečil dosiahnutie 
cieľov UNESCO v oblasti vzdelávania; naliehavo vyzýva EÚ, aby zintenzívnila svoju 
podporu afganským skupinám, ktoré sa usilujú o ochranu práv žien a dievčat vrátane 
alternatívnych možností vzdelávania pre dievčatá, a aby financovala osobitné programy 
pomoci a ochrany, a to aj financovaním štipendií a zabezpečením urýchleného 
vydávania víz afganským študentom a akademickým pracovníkom, ktorým boli udelené 
štipendiá EÚ;

4. odsudzuje nemilosrdné útoky na obhajcov ľudských práv, novinárov a iných aktérov 
občianskej spoločnosti, LGBTIQ+ osoby, disidentov a sudcov, ako aj brutálne 
potláčanie pokojných protestov a prejavov nesúhlasu v celej krajine; odsudzuje 
zatknutie obhajkýň žien a obhajcov ľudských práv vrátane Zarify Yaqobiovej a jej 
kolegov, Farhaty Popalzaiovej a Humairy Yusufovej; a požaduje ich okamžité a 
bezpodmienečné prepustenie; naliehavo vyzýva EÚ, aby zintenzívnila svoju politickú a 
finančnú podporu afganským obhajcom práv a obhajcom ľudských práv a zaručila ich 
bezpečnosť, ako aj ženám v exile poskytovaním kvalitných vzdelávacích a pracovných 
príležitostí;
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5. je zhrozený rastúcimi útokmi na menšinové skupiny a ich marginalizáciou vrátane 
nedávneho útoku v rámci vzdelávacieho centra Kaaj v Kábule; vyjadruje sústrasť 
rodinám obetí a svoju solidaritu s preživšími; vyzýva faktické orgány, aby postavili pred 
súd osoby zodpovedné za tieto útoky a aby boli brané na zodpovednosť;

6. vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou Hazárov, hinduistov, Sikhov, kresťanov a 
iných menšín od prevzatia moci Talibanom a nad systematickými útokmi a širšou 
diskrimináciou voči nim vrátane svojvoľného zatýkania, mučenia a iného zlého 
zaobchádzania, hromadných popráv a nútených zmiznutí; pripomína zodpovednosť 
faktických orgánov za zákaz diskriminácie všetkých etnických a náboženských komunít 
a za predchádzanie diskriminácii všetkých etnických a náboženských komunít a za 
ochranu ich miest bohoslužieb a vzdelávacích a zdravotníckych stredísk;

7. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že od prevzatia moci Talibanom je prístup k 
informáciám čoraz ťažší, nezávislosť novinárov je výrazne obmedzovaná a organizácie 
občianskej spoločnosti sú vystavené rastúcemu tlaku zo strany faktických orgánov; 
naliehavo vyzýva Taliban, aby novinárom, médiám a organizáciám občianskej 
spoločnosti poskytol priaznivé prostredie na vykonávanie ich činností bez prekážok a 
strachu z odvetných opatrení;

8. opätovne vyjadruje mimoriadne znepokojenie nad zhoršujúcou sa humanitárnou 
situáciou; naliehavo vyzýva krajiny, aby zintenzívnili a koordinovali svoju humanitárnu 
pomoc s agentúrami OSN a mimovládnymi organizáciami; vyzýva faktické orgány, aby 
odstránili všetky obmedzenia a prekážky poskytovania humanitárnej pomoci, a 
zdôrazňuje, že treba umožniť náležitý prístup organizáciám, ktoré túto pomoc 
poskytujú; naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby riešili hospodárske faktory 
stojace za prebiehajúcou humanitárnou krízou tým, že vynaložia maximálne úsilie na 
zvýšenie humanitárnej pomoci, ktorá by mala zahŕňať rodové hľadisko;

9. vyjadruje znepokojenie nad ničivým vplyvom zmeny klímy a zhoršovania životného 
prostredia v Afganistane, ktorý OSN označila za šiestu krajinu na svete najviac 
postihnutú hrozbami súvisiacimi s klímou; vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby 
urýchlene prijalo opatrenia s cieľom pomôcť Afgancom riešiť túto dramatickú situáciu, 
ktorá neúmerne postihuje zraniteľné skupiny, ako sú ženy a dievčatá;

10. víta a podporuje prácu misie OSN a osobitného spravodajcu OSN pre Afganistan, 
keďže je nevyhnutné monitorovať situáciu v oblasti ľudských práv v krajine a podávať 
o nej správy; vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby zvýšili politickú a finančnú 
podporu jej práce;

11. víta obnovenie vyšetrovania Medzinárodného trestného súdu v súvislosti so zločinmi 
proti ľudskosti a vojnovými zločinmi v Afganistane; vyzýva EÚ, aby zintenzívnila 
svoju podporu výmeny informácií, výskumu, monitorovania a dohľadu s cieľom zvýšiť 
zodpovednosť;

12. pripomína, že EÚ má pevnú pozíciu, pokiaľ ide o akúkoľvek politickú spoluprácu s 
Talibanom, ktorá sa riadi tematickými kritériami angažovanosti na základe zásad 
dodržiavania ľudských práv pre všetkých a zásad právneho štátu; zdôrazňuje, že od 15. 
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augusta 2021 došlo len k jasnému zhoršeniu všetkých týchto kritérií, čo znamená, že 
legitimizácia orgánov Talibanu nemôže byť odôvodnená; poukazuje na to, že súčasné 
kritériá treba aktualizovať s cieľom vytvoriť dlhodobú stratégiu EÚ pre Afganistan 
vzhľadom na súčasnú situáciu a neschopnosť Talibanu splniť ktorýkoľvek zo svojich 
pôvodných sľubov;

13. vyzýva EÚ, aby sa usilovala o rozšírenie zoznamu cielených opatrení proti vedeniu 
Talibanu zodpovednému za pokračujúce zhoršovanie situácie v oblasti ľudských práv;

14. vyzýva faktické orgány, aby prijali potrebné opatrenia na boj proti násiliu páchanému 
na ženách a dievčatách vrátane nútených manželstiev a partnerského násilia a aby 
bezodkladne brali páchateľov na zodpovednosť; vyzýva faktické orgány, aby opätovne 
otvorili celoštátny systém podpory pre obete;

15. vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), delegácie EÚ a veľvyslanectvá 
členských štátov, aby zvýšili svoju podporu afganským obhajcom ľudských práv a 
nezávislým novinárom v krajine aj mimo nej, a to aj zjednodušením presídľovania 
obhajcov ľudských práv v súlade s usmerneniami EÚ v tejto oblasti;

16. vyzýva na vytvorenie reprezentatívnej a zvolenej vlády, ktorá by zapájala ženy a 
menšiny do rozhodovacieho procesu na všetkých úrovniach;

17. vyzýva Radu OSN pre ľudské práva, aby v záujme vyšetrenia všetkých údajných 
porušení a zneužívania právnych predpisov v oblasti ľudských práv, ktoré sú podľa 
medzinárodného práva zločinmi, najmä násilia páchaného na ženách a dievčatách, 
vytvorila doplnkový trvalý mechanizmus zodpovednosti;

18. konštatuje, že je potrebné ďalšie medzinárodné úsilie na podporu dialógu vedeného 
ženami v Afganistane a afganských sietí žien v krajine aj mimo nej; vyzýva ESVČ, aby 
ďalej zapájala Parlament a ostatné inštitúcie EÚ do fóra afganských vedúcich 
predstaviteliek; vyzýva PK/VP, Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia na 
zabezpečenie účasti afganských žien na politických dialógoch o Afganistane;

19. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Rade, Komisii, 
podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku a osobitnému vyslancovi EÚ pre Afganistan.


