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Situationen för kvinnor i Afghanistan och Pakistan  

Europaparlamentets resolution av den 15 december 2011 om situationen för kvinnor i 

Afghanistan och Pakistan  

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om mänskliga rättigheter och demokrati i 

Pakistan, i synnerhet den från den 20 januari 20111 och de från den 20 maj 20102 samt 

den 12 juli 20073, den 25 oktober 20074 och den 15 november 20075, 

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Afghanistan, i synnerhet resolutionen av 

den 24 april 2009 om kvinnors rättigheter i Afghanistan6 och resolutionen av 

den 16 december 2010 om en ny strategi för Afghanistan7, 

– med beaktande av sin resolution av den 16 december 2010 om årsrapporten om de 

mänskliga rättigheterna i världen 2009 och EU:s politik på området8, 

–  med beaktande av sin resolution av den 26 november 2009 om avskaffande av våld mot 

kvinnor9, 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 16 november 2009 om religions- och trosfrihet, 

där rådet betonar den strategiska betydelsen av denna frihet och av att religiös intolerans 

bekämpas, 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 21 februari 2011 om intolerans, diskriminering 

och våld på grund av religion eller trosuppfattning, 

– med beaktande av EU:s och Pakistans gemensamma uttalande av den 4 juni 2010, där 

båda sidor bekräftade sin beslutsamhet att tillsammans ta itu med regionala och globala 

säkerhetsfrågor, främja respekten för de mänskliga rättigheterna och samarbeta för att 

ytterligare stärka Pakistans demokratiska regering och institutioner, 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 18 juli 2011 och den 14 november 2011 om 

Pakistan och Afghanistan, 

– med beaktande av uttalandena av den 5 december 2011, den 20 februari 2011 och 

den 15 december 2010 från EU:s höga representant om den föreslagna lagstiftningen om 

kvinnojourer i Afghanistan, 
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– med beaktande av slutsatserna av den 5 december 2011 från den internationella 

konferensen i Bonn, 

– med beaktande av artikel 18 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 

från 1948, 

– med beaktande av FN:s konvention av den 18 december 1979 om avskaffande av all slags 

diskriminering av kvinnor och FN:s deklaration av den 20 december 1993 om 

avskaffande av våld mot kvinnor, 

– med beaktande av FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska 

rättigheter, 

– med beaktande av FN:s förklaring från 1981 om avskaffande av alla former av intolerans 

och diskriminering på grund av religion eller trosuppfattning, 

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325(2000) och 1820(2008) om 

kvinnor, fred och säkerhet och FN:s säkerhetsråds resolution 1888(2009) om sexuellt 

våld mot kvinnor och barn i situationer av väpnad konflikt, där det betonas att alla stater 

har ansvar för att sätta stopp för straffriheten och lagföra dem som begått brott mot 

mänskligheten samt krigsförbrytelser, däribland brott som har samband med sexuellt våld 

och annat våld mot kvinnor och flickor, 

– med beaktande av det ståndpunktsdokument av den 6 oktober 2011 som nätverket för 

afghanska kvinnor utarbetade inför Bonnkonferensen, 

– med beaktande av artikel 122.5 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Även om situationen i Afghanistan och Pakistan är annorlunda och av relevans oberoende 

av andra faktorer kvarstår både fysiskt och psykiskt våld mot kvinnor som en av de 

allvarligaste människorättskränkningar som man rapporterat om i Afghanistan och 

Pakistan, särskilt i vissa områden. 

B. Kvinnor och flickor fortsätter i många fall att utsättas för syraattacker mot ansiktet och 

våld i hemmet, människohandel och tvångsäktenskap, inklusive barnäktenskap, samt att 

säljas som en del av biläggande av tvister. Polisen, domstolarna och tjänstemän från 

andra sektorer inom rättsväsendet behandlar sällan kvinnors klagomål om misshandel, 

t.ex. fysiska övergrepp, våldtäkt eller annat sexuellt våld, och de personer som flyr undan 

dessa svåra förhållanden kan till och med hamna i fängelse. 

C. I de flesta fallen förblir de personer som gjort sig skyldiga till våld mot kvinnor 

ostraffade. 

D. Tillämpningen av vissa lagar, särskilt inom familjerätten, leder till kränkningar av de 

mänskliga rättigheterna för kvinnor. 

E. Den afghanska regeringen antog i augusti 2009 lagen om avskaffande av våld mot 

kvinnor, och det afghanska ministerrådet godkände den 5 september 2011 en förordning 

om kvinnojourer. 

F. Sedan 2001 har framsteg gjorts vad gäller situationen för kvinnor i Afghanistan på flera 

olika områden, såsom hälsa, utbildning och kvinnors roll i politiken på nationell och 



regional nivå och i det civila samhället. 

G. Afghanistan är part i ett antal internationella konventioner, i synnerhet konventionen om 

avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, och i artikel 22 i den afghanska 

författningen fastställs att män och kvinnor har lika rättigheter och skyldigheter inför 

lagen. 

H. Situationen för de afghanska kvinnorna är dock fortfarande oroande, med en 

mödradödlighet under graviditet och förlossning som är bland de högsta i världen. 

Detsamma gäller barnadödligheten i landet. 

I. I vissa områden i Afghanistan som rebellerna kontrollerar förekommer till och med 

avrättning genom stening under åberopande av sharialagar, vilket drabbade en kvinna och 

hennes dotter i Ghazni den 12 november 2011. 

J. ”Baadmetoden” – försäljningen av en kvinna eller flicka som kompensation för ett brott 

eller en bestraffning som en lokal rådsförsamling (jirga) fattat beslut om – används 

fortfarande, även om den betraktas som en straffbar handling enligt artikel 517 i den 

afghanska strafflagen. 

K. Det nära förestående tillbakadragandet av de allierade styrkorna från Afghanistan hotar 

att äventyra de framsteg som gjorts när det gäller kvinnors frigörelse eftersom talibanerna 

åter skulle kunna ta kontrollen över områden där kvinnor fritt utövar sina nya rättigheter. 

L. I områden som regeringen kontrollerar har kvinnor större tillgång till utbildning, hälso- 

och sjukvård och arbete, medan kvinnorna i områden som i hög grad präglas av 

rebellernas närvaro ställs inför betydande diskriminering när det gäller tillgång till 

utbildning, hälso- och sjukvård och ekonomiska och kulturella möjligheter. 

M. Särskilt i vissa områden visar också de pakistanska myndigheterna prov på oroande brist 

på handlingskraft när det gäller att skydda minoriteter och kvinnor mot sociala orättvisor, 

vilket har blivit särskilt tydligt i domstolsbeslut som den pakistanska högsta domstolens 

beslut av den 21 april 2011, enligt vilket alla utom en av de sex män frikändes som åtalats 

för delaktighet i den gruppvåldtäkt som begåtts mot Mukhtar Mai. 

N. Både i Pakistan och utomlands chockades 2002 allmänheten av fallet med Mukhtar Mai, 

som utsattes för gruppvåldtäkt på order av ett byråd som en hämnd för hennes brors 

förmodade äktenskapsbrott och som därefter med framgång fört talan mot sina angripare i 

lägre domstolsinstanser. 

O. Den asiatiska icke-statliga människorättsorganisationen Asia Human Rights Commission 

visar på en alarmerande ökning i Pakistan – särskilt i Punjabprovinsen – av antalet kristna 

kvinnor som genom våldtäkt tvångsomvänds till islam samt på ett stort antal fall av unga 

kristna flickor som kidnappats, våldtagits och mördats. 

P. Det tragiska fallet med Uzma Ayub, som kidnappades för ett år sedan, hölls fången och 

våldtogs upprepade gånger av ett antal poliser, visar på en oroande missaktning för lagen 

med tanke på att släktingar till de gripna poliserna dödade offrets bror när Ayub motsatte 

sig en förlikning. 

Q. Efter militärkuppen 1977 i Pakistan upphävdes den grundläggande rätten att inte 



diskrimineras på grund av sitt kön enligt 1973 års författning.  

R. En rad lagar har införts i Pakistan som stipulerar att kvinnan enligt lagen är underordnad 

samt att hennes vittnesmål i vissa fall är hälften så mycket värt som en mans. Till dessa 

lagar hör hudoodlagarna och lagen om bevisning som strider mot kvinnors ställning och 

rättigheter. 

S. Det finns flera andra diskriminerande lagar mot kvinnor i Pakistan, inklusive den 

muslimska familjelagen, den västpakistanska familjedomstolslagen, lagen om 

restriktioner för barnäktenskap, den västpakistanska lagen om hemgift (förbud mot att 

visa upp presenter) och lagen om (begränsning av) hemgift och bröllop.  

T. EU har på nytt bekräftat sitt åtagande att skapa ett starkt och långsiktigt partnerskap som 

baserar sig på ömsesidiga intressen och delade värden med Pakistan där stöd ges till 

Pakistans demokratiska institutioner och civila regering samt till det civila samhället.  

U. EU, som är redo att fortsätta samarbetet, utgår ifrån att Pakistan respekterar sina 

internationella åtaganden, särskilt när det gäller säkerhet och mänskliga rättigheter, 

inklusive kvinnors rättigheter. 

V. I artikel 3.5 i fördraget om Europeiska unionen står att främjandet av demokrati och 

respekt för mänskliga rättigheter och medborgerliga friheter är grundläggande principer 

och målsättningar för Europeiska unionen och utgör en gemensam grund för dess 

förbindelser med tredjeländer. Respekt för mänskliga rättigheter och minoriteters 

rättigheter är en förutsättning för att få tillgång till EU:s stöd för handel och utveckling. 

1. Europaparlamentet är djupt oroat över situationen för kvinnor och flickor och de 

återkommande rapporterna om grymma brott mot kvinnors rättigheter i Afghanistan och 

Pakistan. Parlamentet understryker att det internationella samfundet omedelbart måste 

fästa större uppmärksamhet vid situationen för kvinnor och flickor i dessa länder. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet, samt det internationella 

samfundet, att avsevärt öka de medel som riktar sig till insatser för att skydda kvinnor 

från våldtäkt, övergrepp och våld i hemmet och att identifiera praktiska åtgärder för att 

stödja rörelser inom det civila samhället motsätter sig en diskriminerande lagstiftning. 

3. Europaparlamentet insisterar på att kvinnors rättigheter uttryckligen ska tas upp i alla 

människorättsdialoger, särskilt frågan om att bekämpa och avskaffa alla former av 

diskriminering och våld mot kvinnor och flickor, inklusive alla former av skadliga 

traditioner eller sedvänjor, tidigt äktenskap eller tvångsäktenskap, våld i hemmet och 

kvinnomord. Parlamentet insisterar på att man inte ska kunna åberopa sedvänjor, 

traditioner eller religiösa övertygelser för att undkomma sin skyldighet att utrota sådan 

brutalitet. 

Afghanistan 

4. Europaparlamentet uttrycker sin respekt för kvinnorna i Afghanistan, som spelar en 

ytterst viktig roll för landets utveckling och tillväxt. Parlamentet anser att de framsteg 

som gjorts på jämställdhetens område de senaste åren är grundläggande för att bygga 

landets framtid. 



5. Europaparlamentet välkomnar den positiva utvecklingen i fråga om utnämningen av 

kvinnor till höga befattningar inom politiken och förvaltningen i Afghanistan, t.ex. 

Habiba Sarabi som utsetts till guvernör i Bamyan. Parlamentet uppmanar den afghanska 

regeringen att fortsätta sina ansträngningar att öka antalet kvinnor på offentliga 

befattningar, i synnerhet inom provinsförvaltningarna.  

6. Europaparlamentet välkomnar president Karzais beslut nyligen att benåda Gulnaz, en 

kvinna som utsatts för våldtäkt och sedan fängslats för otrohet. Parlamentet uppmanar 

regeringen att sätta stopp för praxisen att fängsla kvinnor som försöker undkomma 

våldssituationer och att i stället inrätta fler skyddsboenden för barn och kvinnor i landet 

och uppmanar med kraft EU att bistå med permanent stöd till sådana inrättningar.  

7. Europaparlamentet uppmärksammar att betydande framsteg gjorts i fråga om kvinnors 

situation i Afghanistan sedan talibanregimens fall. Parlamentet konstaterar att det finns en 

rädsla för att kvinnornas villkor och rättigheter i Afghanistan kan komma att försämras 

efter det att de allierade trupperna lämnar landet, vilket meddelats ske 2014. 

8. Europaparlamentet understryker att mödradödligheten i Afghanistan fortfarande är bland 

de högsta i världen. Parlamentet noterar dock med glädje den positiva trend som nyligen 

påvisats i den dödlighetsundersökning som genomfördes av Afghanistans 

hälsoministerium 2010 och som finansierades och understöddes av flera internationella 

organisationer, enligt vilken mödradödligheten sjunkit till färre än 500 dödsfall per 

100 000 levande födda. Parlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna, 

internationella partner och icke-statliga organisationer att bevara ett särskilt fokus på 

mödrars och barns hälsa i samband med genomförandet av projekt i Afghanistan. 

9. Europaparlamentet gläder sig åt att Afghanistan i slutsatserna från Bonn II-konferensen 

upprepat sitt åtagande att fortsätta att bygga ett stabilt, demokratiskt samhälle grundat på 

rättsstatsprincipen, där medborgarnas mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, 

däribland jämställdhet, garanteras i författningen samt efterlevnaden av alla skyldigheter 

vad gäller mänskliga rättigheter. Parlamentet gläder sig också åt det internationella 

samfundets åtagande att stödja Afghanistans utveckling i denna riktning.  

10. Europaparlamentet uppmanar Afghanistans parlament och justitieministerium att 

upphäva all den lagstiftning som ger upphov till eller innehåller element av 

diskriminering av kvinnor, och som står i strid med de internationella fördrag som 

Afghanistan undertecknat. 

11. Europaparlamentet anser att åtagandet och respekten för mänskliga rättigheter, framför 

allt kvinnors rättigheter, är grundläggande för en demokratisk utveckling i Afghanistan. 

12. Europaparlamentet oroas djupt av att kvinnor och flickor i Afghanistan, trots alla de 

framsteg som gjorts, fortsätter att utsättas för våld i hemmet, människohandel, 

tvångsäktenskap inklusive barnäktenskap och att användas som handelsvara i biläggande 

av tvister. Parlamentet uppmanar de afghanska myndigheterna att se till polis, domstolar 

och andra tjänstemän inom rättsväsendet följer upp kvinnors anmälningar om våld, t.ex. 

misshandel, våldtäkter och andra former av sexuellt våld. 

13. Europaparlamentet oroas särskilt av att kvinnor i de områden som kontrolleras av 

talibaner eller andra rebellgrupper fortsätter att straffas genom att stenas eller fysiskt 

vanställas när de anklagas för brott mot de repressiva talibanska samhällsnormerna. 



14. Europaparlamentet konstaterar att principen om jämställdhet fastställts i Afghanistans 

nya författning. Parlamentet begär en översyn av lagstiftningen om shiitiska kvinnors 

personliga ställning i Afghanistan, vilken, trots ändringar, strider mot den internationella 

konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, konventionen om avskaffande 

av all slags diskriminering av kvinnor och konventionen om barnets rättigheter. 

15. Europaparlamentet upprepar att EU:s och dess medlemsstaters stöd till uppbyggnaden av 

Afghanistan måste omfatta konkreta åtgärder för att avskaffa diskrimineringen av kvinnor 

i syfte att stärka respekten för mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen. 

16. Europaparlamentet uppmanar de afghanska myndigheterna att avskaffa den omänskliga 

seden ”baad” och att snabbt vidta åtgärder för att fullt ut tillämpa lagen från 2009 som 

föreskriver straff på upp till tio års fängelse för förövare. 

17. Europaparlamentet uppmanar den afghanska regeringen att ändra lagstiftningen och 

strafflagen för att förbättra skyddet av kvinnors rättigheter och förhindra diskriminering. 

Parlamentet understryker att fredssamtalen under inga omständigheter får resultera i 

förlust av de rättigheter som kvinnor uppnått de senaste åren.  

18. Europaparlamentet insisterar på att kvinnors viktiga bidrag till hushållet och till 

konfliktlösning i samhället bör utnyttjas som en tillgång och att antalet platser för kvinnor 

i högsta fredsrådet och i provinsernas fredsråd bör utökas betydligt. 

Pakistan 

19. Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över hur målen mot Asia Bibi, Mukhtar Mai 

och Uzma Ayub hanterats, vilka ytterligare kan urholka tron på det pakistanska 

rättssystemet och uppmuntra dem som försöker kränka kvinnors och andra riskgruppers 

rättigheter. 

20. Europaparlamentet uppmanar med kraft den pakistanska regeringen att ta i bruk 

mekanismer som skulle göra det möjligt för lokala och regionala myndigheter att 

övervaka verksamheten i informella by- och stamråd och att ingripa då dessa har 

överskridit sina befogenheter. 

21. Europaparlamentet uppmanar den pakistanska regeringen att på nytt införa de 

grundläggande rättigheterna från 1973 års författning, inklusive rätten att inte 

diskrimineras på grund av kön. 

22. Europaparlamentet uppmanar med kraft regeringen att se över den lagstiftning om 

kvinnors rättigheter som infördes efter militärkuppen, särskilt hudoodlagarna och lagen 

om bevisning, som strider mot kvinnors ställning och rättigheter och som gör dem 

underordnade enligt lag. 

23. Europaparlamentet välkomnar det lagförslag som nyligen lades fram i 

nationalförsamlingen om att göra den nationella kommissionen om kvinnors ställning till 

ett självständigt organ för att ge kvinnor mer makt och avskaffa alla former av 

diskriminering mot dem. Parlamentet stöder insatser för att lagförslaget om inrättandet av 

en nationell kommission om mänskliga rättigheter ska godkännas. 

24. Europaparlamentet välkomnar varmt att både senaten och nationalförsamlingen nyligen 



godkände två viktiga lagförslag för att skydda kvinnor, nämligen lagförslaget om kontroll 

av frätande syror och förebyggande av brott med frätande syror från 2010 och 

lagförslaget om förebyggande av kvinnofientliga åtgärder från 2008 (ändring av 

strafflagen), samt att dessa stöder inrättandet av en genomförandekommission som ska se 

till att dessa lagar införs snabbt.  

25. Europaparlamentet beklagar dock att senaten låtit lagförslaget om våld i hemmet förfalla 

trots att nationalförsamlingen antog det redan 2009. Parlamentet anser att det är 

nödvändigt, och i linje med den kvinnovänliga lagstiftning som nyligen antagits, att 

återinföra och brådskande anta lagförslaget för att bekämpa våld i hemmet. 

26. Europaparlamentet uppmanar regeringen att se över flera andra lagar som diskriminerar 

kvinnor, bland annat den muslimska familjelagen, den västpakistanska 

familjedomstolslagen, lagen om restriktioner för barnäktenskap, den västpakistanska 

lagen om hemgift (förbud mot att visa upp presenter) och lagen om (begränsning av) 

hemgift och bröllop, hudoodlagarna, medborgarskapslagen från 1951 och lagen om 

bevisning från 1984. 

27. Europaparlamentet upprepar sitt krav på regeringen om att göra en genomgripande 

översyn av hädelselagarna och deras nuvarande tillämpning, bland annat strafflagens 

avsnitt 295 C som föreskriver obligatoriskt dödsstraff för den som befinns skyldig till 

hädelse, och att under tiden genomföra de förändringar som har föreslagits. 

28. Europaparlamentet uppmanar med kraft regeringen att lagföra alla som uppviglar till 

våld, särskilt de som uppmanar till – och i vissa fall erbjuder belöning för – mord på 

individer och grupper som de ogillar, och att vidta ytterligare åtgärder för att främja 

debatt om denna fråga. 

29. Europaparlamentet uppmanar med kraft de pakistanska myndigheterna till krafttag för att 

avskaffa hedersmord. Parlamentet konstaterar att Pakistans rättsliga system måste straffa 

dem som begår hedersmord. 

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att föreslå och genomföra 

utbildningsprogram som syftar till att förbättra kvinnornas läs- och skrivkunnighet samt 

utbildning i Pakistan. 

31. Europaparlamentet uppmanar behöriga EU-institutioner att inkludera frågan om religiös 

tolerans i samhället i sin politiska dialog med Pakistan eftersom detta är av central 

betydelse för den långsiktiga kampen mot religiös extremism. 

32. Europaparlamentet uppmanar med kraft de behöriga EU-institutionerna att kräva att den 

pakistanska regeringen tillämpar den klausul om mänskliga rättigheter som finns i 

samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Pakistan. 

Parlamentet upprepar sin uppmaning till utrikestjänsten att lägga fram en rapport om 

genomförandet av samarbetsavtalet och klausulen om demokrati och mänskliga 

rättigheter. 

o 

o     o 



33. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

Europeiska utrikestjänsten, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga 

representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och 

parlament samt Afghanistans och Pakistans regering och parlament. 


