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afghanska kvinnor som söker skydd
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• Underlätta ytterligare evakuering av EU-medborgare och riskutsatta afghaner

• Operativt engagemang krävs, men inget officiellt erkännande av talibanregimen

• Inga påtvingade återvändanden till Afghanistan får förekomma under några omständigheter

• Hjälp Afghanistans grannländer och bistå med humanitära korridorer

• EU måste stärka sin kapacitet att agera självständigt
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Europaparlamentet beklagar djupt talibanernas våldsamma maktövertagande i
Afghanistan och efterfrågar mer humanitärt bistånd samt samordnade insatser för att
skydda de mest sårbara.
 
Europaparlamentet  är  bestört  över  rapporterade  kränkningar  i  Afghanistan,  inbegripet
avrättningar av civilpersoner och medlemmar av landets nationella säkerhetsstyrkor, rekrytering
av barnsoldater, undertryckande av fredliga protester och uttryck för avvikande åsikter samt
människorättsinskränkningar, särskilt inriktade på kvinnor och flickor. I en resolution som antogs
på torsdagen uppmanar ledamöterna EU och dess medlemsländer att arbeta tillsammans för att
underlätta  fler  evakueringar  av  EU-medborgare  och riskutsatta  afghaner,  särskilt  genom
användning av säkra korridorer. Texten godkändes med 536 ja-röster, 96 nej-röster och 50
nedlagda röster.
 
Hjälp till Afghanistans grannländer och de som söker skydd från talibanregimen
 
Parlamentsledamöterna betonar att den största andelen afghanska flyktingar i första hand
 
kommer att söka skydd i grannländerna. EU bör därför planera att tillhandahålla ytterligare stöd
till  Afghanistans flyktingmottagande grannländer  och bistå  med humanitära korridorer  för
tillhandahållande av livsmedelsbistånd, vatten, sanitet och läkemedel. Detta är dock inte ett
alternativ till en fullfjädrad europeisk asyl- och migrationspolitik, konstaterar resolutionen. En
sådan politik måste fokusera på vidarebosättning för de mest riskutsatta och sårbara samt
inkludera  ett  särskilt  viseringsprogram  för  afghanska  kvinnor  som  söker  skydd  undan
talibanregimen.
 
Parlamentet uppmanar också med kraft EU-länderna att ompröva aktuella
 
och nyligen inlämnade asylansökningar, inklusive avslag på ansökningar, samt understryker att
inga påtvingade återvändanden till Afghanistan får förekomma under några omständigheter.
Ledamöterna upprepar sin uppmaning till kommissionen att offentliggöra ett lagstiftningsförslag
om humanitära visum och efterlyser en likvärdig ansvarsfördelning mellan medlemsländerna.
 
Operativt engagemang krävs, men inget officiellt erkännande av talibanregimen
 
Europaparlamentet medger att operativa kontakter med talibanernas nya de facto-regering
 
behövs i logistiska och humanitära frågor för att erbjuda humanitärt bistånd till  behövande
civilpersoner och fri lejd för utländska medborgare och afghaner som försöker lämna landet.
Dessa kontakter måste dock begränsas strikt till de relevanta syftena i detta skede. Kammaren
poängterar att villkoren inte har uppfyllts för ett politiskt erkännande av de talibanska de facto-
ledarna,  som  tog  makten  med  militära  medel  och  nu  ödelägger  de  senaste  20  årens
landvinningar.
 
En varningssignal för Europeiska unionen
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Resolutionen framhåller att tillbakadragandet av amerikanska och internationella styrkor från
Afghanistan  är  ett  tecken  på  det  kollektiva  misslyckandet  för  västvärldens  utrikes-  och
säkerhetspolitik och strategi. Allvarliga lärdomar måste därför dras av denna erfarenhet för
framtiden. Parlamentet påpekar att misslyckandet i Afghanistan också innebär en strategisk
fördel för icke-västliga makter och grannländer, i synnerhet Pakistan men också Kina och i
mindre utsträckning Ryssland.
 
Kammaren  skriver  avslutningsvis  att  EU  avsevärt  måste  stärka  sin  kapacitet  att  agera
självständigt och därmed stärka unionens försvarssamarbete genom att bygga upp en verklig
europeisk försvarsunion.
 

Kontaktpersoner 
 
 

Mer information
Den antagna texten kommer att finnas tillgänglig här (16.09.2021)
Videoinspelning med plenardebatten (14.09.2021)
Pressmeddelande från Europaparlamentets talman David Sassoli: “Disappointed by the
conclusions of the last JHA Council” (01.09.2021)
Briefing av Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: ”Afghanistan once more under Taliban
rule” (02.09.2021)
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
Briefing av Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: ” The situation in Afghanistan:
Essential benchmarks for EU engagement” (15.09.2021)
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=0cff2572-13d3-f6a4-0933-877407e54523&date=20210914
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/disappointed-by-the-conclusions-of-the-last-jha-council
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/disappointed-by-the-conclusions-of-the-last-jha-council
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696192
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696192
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/eu-afghanistan_20003_pk
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)698019
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