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Неотдавнашни нападения срещу медицински работници в Пакистан  

Резолюция на Европейския парламент от 7 февруари 2013 г. относно 

неотдавнашните нападения над медицинските работници в хуманитарната сфера в 

Пакистан (2013/2537(RSP) 

 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предишните си резолюции относно Пакистан, 

– като взе предвид предишното изявление на Световната здравна организация (СЗО) 

и на Детския фонд на Организацията на обединените нации (Уницеф) от 

18 декември 2012 г., 

– като взе предвид съобщението на Комисията , озаглавено „Специално място за 

децата във външните действия на ЕС“ (COM(2008)0055), 

– като взе предвид своята резолюция от 18 април 2012 г. относно годишния доклад 

относно правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази 

област, включително последствията за стратегическата политика на ЕС в областта 

на правата на човека1, 

– като взе предвид 5-годишния план за ангажименти ЕС-Пакистан от март 2012 г., 

който съдържа приоритети като добро управление, сътрудничество в областта на 

оправомощяването на жените и диалога относно правата на човека, 

– като взе предвид заключенията на Съвета относно Пакистан от 25 юни 2012 г., 

които припомнят очакванията на ЕС относно насърчаването и зачитането на 

правата на човека, 

– като взе предвид националната програма за ликвидиране на полиомиелита, 

инициирана от Пакистан през 1994 г.,  

– като взе предвид Глобалната инициатива за ликвидиране на полиомиелита на СЗО 

и новия й Стратегически план за ликвидиране на полиомиелита и за последните 

атаки, насочени срещу него (2013-2018 г.), 

– като взе предвид Европейския консенсус относно хуманитарната помощ, 

– като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник, 

A. като има предвид, че съгласно СЗО Пакистан е една от последните три държави, в 

които полиомиелитът има все още ендемичен характер, при регистрирани 198 

инфекции през 2011 г.; като има предвид, че според СЗО неуспехът да бъде 

ликвидиран полиомиелитът би означавал сериозни рискове за здравето в региона и 

отвъд него, тъй като полиомиелитът е силно заразно заболяване; 

                                                 
1  Приети текстове, P7_TA(2012)0126. 



Б. като има предвид, че на 1 януари 2013 г. шестима медицински работници в 

хуманитарната сфера и един лекар бяха застреляни по пътя към дома на тръгване от 

общинския център, където са били наети от неправителствена организация в 

северозападния регион Суаби, на приблизително 75 километра (45 мили) 

северозападно от столицата Исламабад; 

В. като има предвид, че от 17 до 19 декември 2012 г. деветима здравни работници (от 

които шест жени), ангажирани в пакистанската кампания за ликвидиране на 

полиомиелита, бяха застреляни в Карачи и Пешавар; 

Г. като има предвид, че на 29 януари 2013 г. полицай, осигуряващ охраната на екип на 

ООН за ваксинация против полиомиелит, беше убит близо до Суаби и че на 

31 януари 2013 г. двама работника, отговарящи за ваксинацията против 

полиомиелит, бяха убити при избухване на противопехотна мина в северозападната 

част на Пакистан, независимо от това, че не става ясно дали нападението е било 

целенасочено; 

Д. като има предвид, че при друго нападение през юли 2012 г. лекар от Гана към СЗО 

и неговият шофьор, подпомагащи борбата срещу полиомиелита в Карачи, бяха 

ранени; 

Е. като има предвид, че съществуват подозрения, че всички тези нападения са 

свързани с кампанията за ваксинация на пакистански деца срещу полиомиелит;  

Ж. като има предвид, че последната серия убийства накара СЗО и Уницеф да 

преустановят кампаниите за борба срещу полиомиелита в страната; като има 

предвид, че пакистанското правителство и провинциите Синдх и Кхибер също 

временно преустановиха кампанията за ваксинация поради съображения за 

сигурност на здравните работници; 

З. като има предвид, че пакистанското правителство обяви полиомиелита за 

неотложен за разрешаване проблем и понастоящем предприема кампания за 

ваксинация против полиомиелита в стремежа си за ликвидиране на заболяването в 

рамките на своите граници; като има предвид, че тази кампания се радва на 

международната подкрепа на СЗО, на Уницеф и други, и че тя е част от Глобалната 

инициатива за ликвидиране на полиомиелита; като има предвид, че кампанията е 

насочена към ваксинацията на 33 милиона деца, при няколко стотици здравни 

работници, като голяма част от тях са жени, извършващи ваксинацията из цялата 

страна;  

И. като има предвид, че за разходите на здравният сектор в Пакистан са отпускат по-

малко от 0,3 % от годишния бюджет, на федерално и провинциално равнище; 

Й. като има предвид, че по-голямата част от нападенията над здравни работници са 

били извършени в северозападните части, в близост до крепостите, в които се 

помещават бойците, за които се предполага, че са свързани с талибаните; 

K. като има предвид, че подобни атаки лишават пакистанските деца от тяхното право 

на основна животоспасяваща намеса и че ги поставят позиция на риск от 

заболяване, което причинява увреждания за цял живот; 



Л. като има предвид, че изглежда, че причината за неотдавнашните нападения е 

противопоставянето на кампаниите за ваксинация сред ислямските екстремистки 

групировки, които твърдят, че ваксината цели да превърне децата от мюсюлмански 

произход в стерилни; 

М. като има предвид, че за да оправдаят своите криминални действия талибаните са 

използвали като извинение, че разузнавателните служби в миналото са използвали 

местните екипи за ваксинация на територията на Пакистан за целите на събирането 

на секретна информация; 

Н. като има предвид, че възпитателите и здравните работници все по-често са мишена 

на военизираните ислямски групировки като Техрик-е-Талибан и Джундала, които 

се противопоставят на усилията за преборване на полиомиелита в Пакистан, като ги 

разглеждат като средства за пропагандиране на чуждестранна либерална програма; 

О. като има предвид, че смъртоносните атаки отразяват нарастващата несигурност, 

пред която са изправени работниците в Пакистан; като има предвид, че съгласно 

доклада за 2012 г. за базата данни за сигурността на помощните работници 

Пакистан е сред петте най-опасни държави за хуманитарните работници;  

П. като има предвид, че НПО и хуманитарните работници играят жизненоважна роля в 

редица области и провинции в Пакистан, по-специално в племенните зони, в които 

правителството не е било в състояние да осигури услуги като медицински клиники 

и училища; 

Р. като има предвид, че по-голямата част от жертвите на нападенията над медицински 

персонал са били жени, което съвпада с практиката на талибанските бойци да 

нападат работници от женски пол и допринася за изпращане на посланието, че 

жените не могат да работят извън дома; 

1. Осъжда строго множеството убийства и нападения през последните месеци на 

медицински работници и на силите за сигурност, които имат за задача да ги 

защитават; изтъква, че тези нападения лишават най-уязвимото население на 

Пакистан, и по-специално децата, от основни животоспасяващи здравни 

интервенции; 

2. Поднася своите съболезнования на семействата на жертвите; 

3. Приветства широко разпространеното осъждане на нападенията от страна на 

пакистанското правителство и гражданското общество в страната; 

4. Призовава пакистанското правителство да подведе под съдебна отговорност лицата, 

които са отговорни за нападенията през последните месеци; 

5. Изразява своето възхищение от смелостта и решителността на тези здравни 

работници, повечето от които са жени, които независимо от факта, че са изправени 

пред сериозна опасност, са работели жертвоготовно за ликвидирането на 

полиомиелита и за осигуряването на здравни услуги за децата в Пакистан; 

6. Подчертава колко е необходимо хуманитарните работници за бъдат в състояние да 

работят в безопасна обстановка; продължава да бъде дълбоко загрижен от факта, че 



международните хуманитарни работници все по-често биват свързвани от 

воюващите лица с агенти на западното разузнаване и със западните военни сили; 

7. Изтъква, че прекъсването на програмата за ваксинация срещу полиомиелит в 

Пакистан нанася сериозен удар на световните усилия за ликвидиране на 

полиомиелита веднъж и завинаги в близко бъдеще; 

8. Приветства националния план за неотложни действия на пакистанското 

правителство за ликвидиране на полиомиелита през 2012 г. и изтъква колко е важно 

той да продължи да бъде успешно прилаган, за да се избегне увеличаване на броя 

на инфекциите; отбелязва, че от началото на последната кампания за имунизация 

броят на инфекциите е достигнал своите най-ниски стойности в историята; 

9. Приветства ангажимента, изразен от СЗО и от други международни организации за 

осигуряване на непрестанна подкрепа на пакистанското правителство и на 

пакистанския народ в техните усилия за прочистване на страната от полиомиелита 

и от други заболявания; 

10. Призовава Комисията и Европейската служба да външна дейност да потърси начин 

за вдаимодействие със Световната здравна организация за подкрепяне на 

програмата „Lady Health Worker“, която е насочена към достъпа до основните 

профилактични здравни услуги, особено в селските райони; 

11. Приветства вече положените усилия от страна на пакистанското правителство за 

гарантиране на безопасността по време на медицинските кампании и за 

разработване на нова стратегия за закрила на хуманитарните работници ; призовава 

пакистанското правителство, независимо от това, да засили в значителна степен 

мерките за сигурност за хуманитарните организации и за техните работници; 

12. Призовава правителствата по света да запазят своя неутралитет по отношение на 

хуманитарната дейност, тъй като в противен случай това би изложило хиляди 

уязвими лица на заболявания и би застрашило тези, които предоставят законни и 

съществени медицински услуги; 

13. Изразява дълбока загриженост във връзка с положението на жените в Пакистан, 

особено на жените и момичетата, които започват да водят активен живот в 

обществен план и са получили заплахи от талибаните и други екстремистки 

групировки; 

14. Насърчава пакистанското правителство да проведе изчерпателна информационна 

кампания с цел постигането на по-голяма подкрепа и ангажираност в пакистанското 

общество и за засилване на степента на доверие по отношение на кампаниите за 

ваксинация; призовава в тази връзка пакистанското правителство да започне 

провеждането на диалог с общностните лидери, за да намери решение на 

първопричините на проблема; 

15. Счита, че както медиите, така и гражданското общество в Пакистан, в 

сътрудничество с международните организации и НПО, които са ангажирани в 

хуманитарните дейности, имат задължение да повишават осведомеността по 

отношение на важната и независима роля, която медицинските работници в 

хуманитарната сфера играят за осигуряването на помощ за населението; 



16. Отново заявява готовността на ЕС да предостави подкрепа за предстоящите избори 

в Пакистан, които ще бъдат от съществено значение за неговото демократично 

бъдеще и за стабилността в региона; отбелязва, че ЕС все още не е получил 

официална писмена покана от страна на пакистанските органи, за да пристъпи към 

това; 

17. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 

Европейската служба за външна дейност, заместник-председателя на Европейската 

комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и 

политиката на сигурност, специалния представител на ЕС за правата на човека, 

ООН-жени, правителствата и парламентите на държавите членки, Съвета на ООН 

по правата на човека, Уницеф, СЗО и правителството и парламента на Пакистан. 

 


