
 
Europoslanci o situace v Afghánistánu: Jaké další
kroky podniknout?
 

Poslanci během zářijového pléna diskutovali o budoucnosti Afghánistánu. Situace
eskaluje poté, co se moci chopil Tálibán. Lidem, kteří jsou v ohrožení, by se mělo dostat
okamžité pomoci.
 
Europoslanci během plenární rozpravy ve středu 14. září zdůraznili, že je třeba, aby EU
pomohla lidem bezpečně opustit zemi poté, co se k moci navrátil Tálibán. „Pro všechny v centru
pozornosti Tálibánu – ať už jde o aktivisty, obhájce práv žen, učitele nebo státní úředníky a
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novináře – musíme zajistit, aby se k nám mohli připojit,“ řekl Michael Gahler (poslanec za
lidovce, Německo). Rovněž podotkl, že je třeba podpořit sousední země v pomoci směřované
přicházejícícm uprchlíkům.
 
 
Iratxe Garcíová Pérezová (španělská poslankyně za sociální demokraty) uvedla, že je důležité
řešit otázku toho, jak stabilizovat zemi a chránit práva Afghánců. „V Madridu jsme zřídili centrum
na podporu těch, kteří s námi pracovali v Afghánistánu, a jejich rodin a blízkých. A musíme toho
udělat ještě mnohem více a vytvořit dostatečný humanitární koridor podporovaný službou pro
vnější činnost, aby tisíce lidí, kteří jsou stále v Afghánistánu, mohly získat potřebná víza a
bezpečně opustit zemi.“
 
 
Mick Wallace (levicový irský poslanec) lituje skutečnosti, že boj proti terorismu vedl k zabíjení
nevinných lidí nebo k nucené migraci. „Evropa nyní musí poskytnout udržitelné útočiště těm,
kteří uprchli ze situace, jíž jsme pomohli vytvořit.“
 
 
„To, co jsme viděli v Afghánistánu, je určitě tragédie pro afghánský lid, překážka pro Západ a
potenciální změna mezinárodních vztahů,“ podotýká šéf zahraniční politiky Josep Borrell.
 
 
„Abychom měli šanci ovlivnit dění, nemáme jinou možnost, než jednat s Tálibánem,“ dodal s
vysvětlením, že angažovanost neznamená uznání.
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https://www.europarl.europa.eu/meps/cs/2341/MICHAEL_GAHLER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/cs/28298/IRATXE_GARCIA+PEREZ/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/cs/197817/MICK_WALLACE/home


Jiní europoslanci uvedli, že nejde jen o to dostat lidi z Afghánistánu, ale postarat se i o ty, kteří v
zemi zůstali. „Musíme zabezpečit životy Afghánců a občanských aktivistů a zachránit miliony
lidí, kteří čelí chudobě a hladomoru,“ řekl Petras Auštrevičius (litevský poslanec za skupinu
Obnova a předseda delegace pro vztahy s Afghánistánem). „Afghánistán by neměli vést
radikální mulláhové, ale vzdělaní, otevření lidé orientovaní na společné dobro Afghánců.“
 
 
Jérôme Rivière (francouzský poslanec za skupinu Identita a demokracie) řešil dopad situace na
EU. „Členské státy musí chránit sebe a své obyvatelstvo. Evropané by neměli být vystaveni
žádné větší migraci, jako byla například ta, která následovala po syrském konfliktu. Stejně jako
vy mám obavy o osud civilistů a žen v Afghánistánu a nerad vidím, jak se islamisté dostávají k
moci, ale odmítám další vlnu migrace z Afghánistánu.“
 
 
Tineke Striková (Zelení/EFA, Nizozemsko) podotýká, že nastal čas zamyslet se a z debaklu se
poučit, aby se vytvořila silnější a efektivnější zahraniční politika. „Afghánský lid čelí obrovské
humanitární katastrofě, nedostatku potravin, vody a dalších základních potřeb. Ti Afghánci s
námi počítali. Udělejme tedy vše, co je v našich silách, abychom je ochránili před terorem
Tálibánu,“ řekla a vyzvala k evakuaci koordinované ze strany EU, vydávání humanitárních víz a
poskytování pomoci. „Pomáhejte lidem a zabraňte jakémukoli uznání vlády Tálibánu, pokud

O situaci v Afghánistánu debatovali europoslanci s šéfem diplomacie EU Josepem Borrellem
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https://www.europarl.europa.eu/meps/cs/124766/PETRAS_AUSTREVICIUS/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/cs/197615/JEROME_RIVIERE/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/cs/197772/TINEKE_STRIK/home


jsou ohrožována lidská práva,“ zdůraznila.
 
 
Anna Fotygová (poslankyně za konzervativce, Polsko) vyzvala k multilaterálnímu
mezinárodnímu přístupu k Afghánistánu, jak tomu bylo před 20 lety: „Myslím si, že
multilateralismus je způsob, jak tento problém vyřešit. (...) Nyní musíme vynakládat co nejširší
úsilí a pro Afghánistán mít připravenou konkrétní strategii.“
 
Další informace
Afghánistán: Poslanci požadují zvláštní vízový program pro ženy hledající ochranu (16. září
2021)
Afghánistán: Poskytněme humanitární pomoc místním, naléhají poslanci (19. srpna 2021,
anglicky)
Afghánistán:Poslanci EP požadují bezpečný odchod státních příslušníků EU a afghánských
partnerů a naléhavé řešení humanitární krize (16. srpna 2021, anglicky)
Afghánistánská krize: Bezpečnost afghánských žen a dívek musí být základní prioritou EU (16.
srpna 2021, anglicky)
Brífink: Afghánistán opět pod vládou Tálibánu (anglicky)
Multimediální centrum: EU a Afghánistán

Článek

CS Generální ředitelství pro komunikaci
Evropský parlament - mluvčí: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

4 I 4

https://www.europarl.europa.eu/meps/cs/28353/ANNA_FOTYGA/home
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210910IPR11906/afghanistan-poslanci-zadaji-zvlastni-vizovy-program-pro-zeny-hledajici-ochranu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210910IPR11906/afghanistan-poslanci-zadaji-zvlastni-vizovy-program-pro-zeny-hledajici-ochranu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210817IPR10202/afghanistan-provide-humanitarian-help-to-locals-meps-urge
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210817IPR10202/afghanistan-provide-humanitarian-help-to-locals-meps-urge
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210816IPR10101/afghanistan-statement-of-lead-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210816IPR10101/afghanistan-statement-of-lead-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210816IPR10102/afghanistan-safety-of-afghan-women-and-girls-must-be-fundamental-eu-priority
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210816IPR10102/afghanistan-safety-of-afghan-women-and-girls-must-be-fundamental-eu-priority
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/696192/EPRS_ATA(2021)696192_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/eu-afghanistan_20003_pk

