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Nesenie uzbrukumi medicīniskās palīdzības darbiniekiem Pakistānā  

Eiropas Parlamenta 2013. gada 7. februāra rezolūcija par nesenajiem uzbrukumiem 

medicīniskās palīdzības darbiniekiem Pakistānā (2013/2537(RSP)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Pakistānu, 

– ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) un ANO Bērnu fonda (Unicef) 

2012. gada 18. decembra paziņojumu, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „ Īpaša vieta bērniem ES ārējās darbībās” 

(COM(2008)0055), 

– ņemot vērā 2012. gada 18. aprīļa rezolūciju par gada ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē 

un Eiropas Savienības politiku šajā jomā, tostarp arī ietekmi uz ES politikas stratēģiju 

cilvēktiesību jomā1, 

– ņemot vērā 2012. gada martā pieņemto ES un Pakistānas attiecību stiprināšanas piecgades 

plānu, kurā noteiktas tādas prioritātes kā laba pārvaldība, sadarbība sieviešu iespēju 

nodrošināšanas jomā un cilvēktiesību dialogs, 

– ņemot vērā Padomes 2012. gada 25. jūnija secinājumus par Pakistānu, kuros uzsvērts, ka ES 

no tās sagaida cilvēktiesību veicināšanu un ievērošanu, 

– ņemot vērā 1994. gadā Pakistānas ierosināto valsts programmu poliomielīta likvidēšanai,  

– ņemot vērā PVO programmu poliomielīta likvidēšanai pasaules līmenī (GPEI) un tās 

noteikto jauno stratēģisko plānu poliomielīta likvidēšanai laikposmā no 2013. līdz 

2018. gadam attiecībā uz tās noslēguma fāzi, 

– ņemot vērā Eiropas Konsensu par humāno palīdzību, 

– ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu, 

A. tā kā Pakistāna saskaņā ar ANO izpētes datiem ir viena no tikai trim valstīm, kurās 

poliomielīts vēl arvien ir endēmisks — 2011. gadā tika konstatēti 198 gadījumi; tā kā 

saskaņā ar PVO izpētes datiem nespēja apturēt poliomielītu nozīmētu nopietnu veselības 

apdraudējumu gan reģionā, gan ārpus tā, jo poliomielīts ir ārkārtīgi bīstama infekcijas 

slimība; 

B. tā kā 2013. gada 1. janvārī seši medicīniskās palīdzības darbinieki un viens ārsts tika nošauti 

ceļā uz mājām no komūnas centra, kur viņi strādāja Svabi reģiona ziemeļrietumos esošajā 

nevalstiskajā organizācijā aptuveni 75 km (45 jūdzes) uz ziemeļrietumiem no galvaspilsētas 

Islāmābādas; 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0126. 



C. tā kā laikposmā no 2012. gada 17. līdz 19. decembrim deviņi veselības aprūpes darbinieki 

(tostarp sešas sievietes), kas bija iesaistīti poliomielīta likvidēšanas programmā Pakistānā, 

tika nošauti Karāči un Pešavarā; 

D. tā kā 2013. gada 29. janvārī netālu no Svabi tika nogalināts policists, kas rūpējās par ANO 

vakcinēšanas komandas drošību, un tā kā 2013. gada 31. janvārī divi vakcinēšanas 

komandas darbinieki tika nogalināti kājnieku mīnas sprādziena rezultātā Pakistānas 

ziemeļrietumos, kaut gan nav īsti skaidrs, vai tas bija mērķtiecīgs uzbrukums; 

E. tā kā cita uzbrukuma rezultātā 2012. gada jūlijā tika ievainots PVO pārstāvošs Ganas ārsts 

un viņa šoferis, kas palīdzēja poliomielīta likvidēšanā Karāči;  

F. tā kā pastāv aizdomas, ka visi šie uzbrukumi ir vērsti pret kampaņu saistībā ar Pakistānas 

bērnu vakcinēšanu pret poliomielītu;  

G. tā kā pēdējā slepkavību virkne rosināja PVO un Unicef apturēt poliomielīta likvidēšanas 

kampaņas šajā valstī; tā kā Pakistānas valdība un Sindas un Haiberas provinces vadība arī 

uz laiku ir pārtraukusi vakcinēšanas kampaņu, ņemot vērā bažas par medicīnas darbinieku 

drošību; 

H. tā kā Pakistānas valdība poliomielītu ir deklarējusi kā valsts mēroga neatliekamu problēmu 

un patlaban veic vakcinēšanu pret šo slimību, cenšoties šo slimību likvidēt valsts iekšienē; 

tā kā šo kampaņu starptautiskā mērogā atbalsta PVO, Unicef un citas organizācijas un tā ir 

daļa no iniciatīvas poliomielīta likvidēšanai pasaules mērogā; tā kā kampaņas mērķis ir 

vakcinēt 33 miljonus bērnu, šajā darba iesaistot vairākus simtus tūkstošus medicīnas 

darbinieku, tostarp sievietes, kas vakcinēšanu veiktu valstu mērogā; 

I. tā kā veselības sektoram Pakistānā tiek piešķirts mazāk nekā 0,3 % gada budžeta līdzekļu 

gan federālajā, gan provinču līmenī;  

J. tā kā vairums pret medicīnas darbiniekiem vērsto uzbrukumu ir notikuši valsts 

ziemeļrietumos militāro atbalsta punktu tuvumā un, kā tiek apgalvots, ir saistīti ar Taliban; 

K. tā kā šādi uzbrukumi Pakistānas bērniem atņem tiesības saņemt dzīvībai svarīgu veselības 

pamataprūpi un tādējādi viņus pakļauj riskam saslimt ar slimību, kas izraisa invaliditāti uz 

visu mūžu; 

L. tā kā neseno uzbrukumu iemesls, šķiet, ir islāma ekstrēmistu grupu pretošanās vakcinēšanas 

kampaņām, šīm grupām nepamatoti apgalvojot, ka vakcinēšanas mērķis ir sterilizēt 

musulmaņu bērnus; 

M. tā kā Taliban, lai attaisnotu savus noziegumus, aizbildinās, ka pagātnē ārvalstu izlūkdienesti 

ir izmantojuši vietējās vakcinēšanas grupas visā Pakistānā ar mērķi iegūt izlūkošanas datus;  

N. tā kā skolotāji un medicīnas aprūpes darbinieki vienmēr ir bijuši tādu militāro islāmistu 

grupējumu kā Tehreek-e-Taliban (TTP) un Jundullah mērķis, kas pretojas centieniem 

likvidēt poliomielītu Pakistānā, tos uzskatot par līdzekļiem svešas, liberālas kārtības 

veicināšanai; 

O. tā kā nāvējošie uzbrukumi atspoguļo pieaugošo nedrošību, ar ko Pakistānā saskaras 

humānās palīdzības darbinieki; tā kā saskaņā ar Humānās palīdzības Drošības datu bāzes 



2012. gada ziņojumu Pakistāna humānās palīdzības darbiniekiem ir viena no piecām 

bīstamākajām valstīm; 

P. tā kā NVO un humānās palīdzības darbiniekiem ir ārkārtīgi svarīga loma daudzos 

Pakistānas apgabalos un provincēs, jo īpaši cilšu apgabalos, kur valdība nav spējusi 

nodrošināt tādas iespējas kā slimnīcas vai skolas;  

Q. tā kā vairums pret medicīnisko personālu vērsto uzbrukumu upuru ir sievietes, un tas saskan 

ar Taliban kaujinieku programmu uzbrukt darbiniecēm sievietēm un advokātēm ar mērķi 

sūtīt ziņu, ka sievietes ārpus mājām strādāt nedrīkst, 

1. stingri nosoda pēdējo mēnešu laikā notikušās daudzās medicīnas darbinieku un to apsardzes 

personāla slepkavības un pret tiem vērstos uzbrukumus; uzsver, ka šāda veida uzbrukumi 

atņem Pakistānas visneaizsargātāko iedzīvotāju, jo īpaši bērnu, iespēju saņemt veselības 

pamataprūpes pakalpojumus; 

2. izsaka līdzjūtību upuru ģimenēm; 

3. atzinīgi vērtē Pakistānas valdības un valsts pilsoniskās sabiedrības plašo nosodījumu šiem 

uzbrukumiem; 

4. aicina Pakistānas valdību nodot tiesai personas, kas ir atbildīgas par pēdējos mēnešos 

notikušajiem uzbrukumiem; 

5. pauž apbrīnu par drosmi un apņēmību, ko, neraugoties uz lielajām briesmām, šie medicīnas 

darbinieki (starp kuriem ir daudz sieviešu) parāda un kuri pašaizliedzīgi strādā, lai likvidētu 

poliomielītu un nodrošinātu arī citus medicīnas pakalpojumus Pakistānas bērniem; 

6. uzsver nepieciešamību humānās palīdzības darbiniekiem strādāt drošā vidē; joprojām pauž 

dziļas bažas par to, ka kaujinieki starptautiskos humānās palīdzības darbiniekus arvien 

vairāk saista ar rietumu izlūkdienestiem un militārajiem spēkiem; 

7. uzsver, ka vakcinēšanas programmas poliomielīta apkarošanai Pakistānā pārtraukšana 

nopietni apdraudētu plašos centienus tuvākajā nākotnē šo slimību likvidēt pilnībā; 

8. atzinīgi vērtē Pakistānas valdības 2012. gada valsts rīcības plānu poliomielīta likvidēšanai 

un uzsver, cik svarīgi, lai tas tiktu sekmīgi turpināts ar mērķi izvairīties no šīs infekcijas 

slimības gadījumu pieauguma; atzīmē, ka kopš pēdējās vakcinēšanas kampaņas sākuma 

saslimšanas gadījumu skaits ir bijis mazāks nekā jebkad agrāk; 

9. atzinīgi vērtē PVO un pārējo starptautisko organizāciju pausto apņemšanos turpināt sniegt 

atbalstu Pakistānas valdībai un tās iedzīvotājiem, lai atbalstītu viņu centienus valstī izskaust 

poliomielītu un citas slimības; 

10. aicina Komisiju un Eiropas Ārējās darbības dienestu pievērst uzmanību iespējai sadarboties 

ar Pasaules Veselības organizāciju, atbalstot Lady Health Worker Programme, kuras mērķis 

nodrošināt sievietēm piekļuvi preventīvajiem veselības aprūpes pamatpakalpojumiem, jo 

īpaši lauku apvidos; 

11. atzinīgi vērtē Pakistānas valdības jau veiktos centienus garantēt drošību medicīnas kampaņu 

laikā un izstrādāt jaunu stratēģiju, lai aizsargātu humānās palīdzības darbiniekus; tomēr 

aicina Pakistānas valdību ievērojami palielināt pasākumus palīdzības organizāciju un to 



darbinieku drošībai; 

12. aicina valdības visā pasaulē nodrošināt humanitāro darbinieku neitralitāti, jo pretējā 

gadījumā tūkstošiem cilvēku tiktu tieši pakļauti saslimšanas riskam un tiktu apdraudētas tās 

personas, kas sniedz likumīgus un būtiskus veselības aprūpes pakalpojumus; 

13. pauž nopietnas bažas par sieviešu stāvokli Pakistānā, jo īpaši sabiedriski aktīvu sieviešu un 

meiteņu drošību, kuras ir saņēmušas draudus no Taliban un citiem ekstrēmistu 

grupējumiem; 

14. mudina Pakistānas valdību īstenot visaptverošu informācijas kampaņu, lai gūtu vairāk 

atbalsta Pakistānas sabiedrībā, panāktu lielāku tās līdzdalību un uzticēšanos attiecībā uz 

vakcinēšanas kampaņām; šajā sakarība aicina, lai Pakistānas valdība uzsāktu dialogu ar 

kopienu līderiem ar mērķi atrisināt šīs problēmas pamatcēloņus; 

15. uzskata, ka gan Pakistānas plašsaziņas līdzekļiem, gan pilsoniskajai sabiedrībai, 

sadarbojoties ar starptautiskajām organizācijām un humanitārās palīdzības sniegšanā 

iesaistītajām NVO, ir pienākums palīdzēt veicināt iedzīvotāju izpratni par svarīgo un 

neatkarīgo lomu, ko veic medicīniskās palīdzības darbinieki; 

16. atkārtoti atzīmē ES gatavību sniegt atbalstu gaidāmajās vēlēšanās Pakistānā, kuras būs 

izšķiroši svarīgas demokrātiskas nākotnes un stabilitātes nodrošināšanai šajā reģionā; 

atzīmē, ka ES šajā sakarībā vēl arvien nav saņēmusi oficiālu Pakistānas valdības 

uzaicinājumu; 

17. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Eiropas Ārējās darbības dienestam, 

Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas 

jautājumos, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, ANO struktūrai dzimumu 

līdztiesības jautājumu risināšanai (UN Women), dalībvalstu valdībām un parlamentiem, 

ANO Cilvēktiesību padomei, Unicef, PVO un Pakistānas valdībai un parlamentam. 

 

 


