
 
Afganistanas: EP nariai diskutuoja dėl tolesnių
veiksmų
 
Žmonėms, atsidūrusiems pavojuje po Talibano įsitvirtinimo Afganistane, turėtų būti
suteikta pagalba, teigė EP nariai debatų apie šalies ateitį metu.
 

Rugsėjo 14 d. vykusių debatų metu EP nariai pabrėžė, kad Talibanui grįžus į valdžią ES turi
padėti žmonėms saugiai išvykti iš šalies: „Turime užtikrinti, kad visi Talibano dėmesio centre
esantys asmenys – aktyvistai, moterų teisių gynėjai, mokytojai ar valstybės tarnautojai,
žurnalistai – galėtų atvykti pas mus“, – sakė Michael Gahler (Europos liaudies partija, Vokietija).
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Jis taip pat teigė, kad kaimyninės šalys, padedančios atvykstantiems pabėgėliams, turi būti
remiamos.
 
Iratxe García Pérez (Socialistai ir demokratai, Ispanija) sakė, kad svarbu pažvelgti į tai, kaip
stabilizuoti šalį ir apsaugoti afganų teises: „Madride mes įkūrėme centrą, kad galėtume paremti
tuos, kurie dirbo su mumis Afganistane, ir jų šeimas bei santykius – mes turime imtis daugiau
veiksmų ir sukurti humanitarinį koridorių, kurį remtų ES išorės veiksmų tarnyba, kad tūkstančiai
žmonių, vis dar esančių Afganistane, galėtų gauti reikiamas vizas ir saugiai palikti šalį.“
 
Mick Wallace (Kairieji, Airija) apgailestauja, kad dėl kovos su terorizmu žuvo ar buvo priversti
migruoti nekalti žmonės: „Dabar Europa turi užtikrinti tvarų prieglobstį tiems, kurie pabėgo nuo
sumaišties, kurią padėjome sukurti.“
 
„Tai, ką matėme Afganistane, neabejotinai yra tragedija Afganistano žmonėms, nesėkmė
Vakarams ir potencialus pokytis tarptautiniuose santykiuose“, – teigė vyriausiasis įgaliotinis
užsienio reikalams Josep Borrell.
 
 
„Norėdami daryti įtaką įvykiams, neturime kitos išeities, kaip tik bendradarbiauti su Talibanu“, –
pridūrė jis ir paaiškino, kad įsitraukimas nereiškia pripažinimo.
 

Dalis debatuose dalyvavusių EP narių

Straipsnis

LT Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume Duch Guillot
Susisiekti: webmaster@europarl.eu

2 I 3



Kiti europarlamentarai teigė, kad svarbu ne tik žmonių išvežimas iš Afganistano, bet ir
rūpinimasis likusiais šalyje: „Turime užtikrinti Afganistano pokyčių puoselėtojų ir pilietinių
aktyvistų gyvybių saugumą ir išgelbėti milijonus žmonių, susiduriančių su skurdu ir badu“, –
teigė Petras Auštrevičius („Renew“, Lietuva). „Afganistanui turėtų vadovauti ne radikalios mulos,
bet išsilavinę, atviri žmonės, kurie yra orientuoti į bendrą afganų gerovę.“
 
Jérôme Rivière (Tapatybės ir demokratijos frakcija, Prancūzija) pažvelgė į poveikį ne tik
Afganistanui, bet ir ES: „Valstybės narės turi apsisaugoti ir apsaugoti savo gyventojus. Europos
žmonės neturėtų susidurti su didesniu kiekiu tokios migracijos, kokia buvo po Sirijos konflikto.
Man, kaip ir jums, neramu dėl civilių ir moterų likimo Afganistane ir man nepatinka matyti
islamistus valdžioje, tačiau aš atsisakau dar vienos migracijos bangos iš Afganistano.“
 
Tineke Strik (Žalieji, Nyderlandai) kvietė apmąstyti ir pasimokyti iš šios katastrofos, kad būtų
sukurta stipresnė ir veiksmingesnė užsienio politika: „Afganistano žmonės išgyvena milžinišką
humanitarinę katastrofą, maisto, vandens ir kitų pagrindinių poreikių trūkumą. Afganistano
žmonės tikėjosi mūsų pagalbos, todėl darykime viską, ką galime, kad apsaugotume juos nuo
Talibano teroro“, – sakė ji, ragindama ES koordinuojamą evakuaciją, humanitarines vizas ir
galimybę gauti pagalbą. „Padėkime žmonėms ir užkirskime kelią bet kokiam Talibano
pripažinimui, kol kyla pavojus žmogaus teisėms“, – sakė ji.
 
Anna Fotyga (Europos konservatoriai ir reformuotojai, Lenkija) paragino laikytis daugiašalio
tarptautinio požiūrio į Afganistaną, kaip buvo daroma prieš 20 metų: „Manau, kad
daugiašališkumas yra būdas išspręsti šią problemą. <...> Dabar privalome imtis kuo didesnių
pastangų ir turėti konkrečią strategiją Afganistanui.“
 
Santrauka
Afganistane – Talibano režimas

Papildoma informacija
Europos Parlamentas ragina išduoti specialias vizas apsaugos siekiančioms Afganistano
moterims (2021 m. rugsėjo 16 d.)
Afganistanas: EP nariai ragina suteikti humanitarinę pagalbą vietiniams (2021 m. rugpjūčio 19
d.)
Afganistanas: EP nariai reikalauja saugaus ES piliečių ir Afganistano partnerių išvykimo bei
humanitarinės krizės sprendimo (2021 m. rugpjūčio 16 d.)
Afganistano krizė: moterų ir mergaičių saugumas turi būti ES prioritetas (2021 rugpjūčio 16 d.)
Multimedjų centras: Afganistano ir ES santykiai
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/696192/EPRS_ATA(2021)696192_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210910IPR11906/ep-ragina-isduoti-specialias-vizas-apsaugos-siekiancioms-afganistano-moterims
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210910IPR11906/ep-ragina-isduoti-specialias-vizas-apsaugos-siekiancioms-afganistano-moterims
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210817IPR10202/afghanistan-provide-humanitarian-help-to-locals-meps-urge
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210817IPR10202/afghanistan-provide-humanitarian-help-to-locals-meps-urge
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210816IPR10101/afghanistan-statement-of-lead-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210816IPR10101/afghanistan-statement-of-lead-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210816IPR10102/afghanistan-safety-of-afghan-women-and-girls-must-be-fundamental-eu-priority
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/eu-afghanistan_20003_pk

