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W reakcji na wydarzenia w Afganistanie, przewodnicząca parlamentarnej
Komisji ds. Kobiet i Równouprawnienia, Evelyn Regner, stwierdziła
, że przejęcie władzy w Kabulu przez reżim Talibów oznacza dla kobiet
i dziewcząt systematyczne i brutalne ograniczenie swobód, brak
dostępu do edukacji i handel kobietami jako seksualnymi niewolnicami.
Przewodnicząca apelowała także, aby nie zamykać oczu na kryzys
humanitarny, który w Afganistanie przede wszystkim dotyka kobiety i
dziewczynki.
Podkreśliła też konieczność współpracy państw członkowskich UE na
rzecz zapewnienia bezpiecznego wyjazdu z Afganistanu wszystkim osobom
znajdującym się w niebezpieczeństwie, a także, że wszelkie negocjacje
z nowymi władzami Afganistanu muszą stawiać warunek bezpieczeństwa dla
afgańskich kobiet i dziewczynek.
Źródło
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210816IPR10102/afg
hanistan-safety-of-afghan-women-and-girls-must-be-fundamental-eu-prior
ity
Wysocy przedstawiciele PE domagają się bezpiecznego wyjazdu obywateli
UE i ich afgańskich współpracowników oraz szybkiej reakcji na kryzys
humanitarny
Przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych, Komisji ds. Rozwoju oraz
Przewodniczący Delegacji PE ds. stosunków z Afganistanem wydali w
komunikat dotyczący sytuacji w tym kraju. Komentując wycofanie się
wojsk USA i NATO z Afganistanu oraz dramatycznie szybkie przejęcie
władzy w Kabulu przez Talibów, stwierdzili, że najważniejszym zadaniem
społeczności światowej są działania humanitarne.
Dlatego
też
wezwali
oni
o
wszelkie
możliwe
zaangażowanie
w
zapewnienie bezpiecznego i uporządkowanego wyjazdu z Afganistanu
wszystkich cudzoziemców i Afgańczyków, którzy chcą wyjechać z kraju.
Dlatego też konieczne jest zapewnienie możliwości wyjazdów przez
port lotniczy w Kabulu. Przedstawiciele PE podkreślili także, że UE i
jej partnerzy z NATO oraz organizacje międzynarodowe i humanitarne
ponoszą moralną odpowiedzialność za bezpieczeństwo współpracujących z
nimi Afgańczyków.
Jednocześnie władze w Kabulu wezwano do powstrzymania się od
przemocy oraz poszanowania praw człowieka i międzynarodowych zasad
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humanitarnych, a także poszanowania osiągnięć ostatnich 20 lat, w
zakresie prawa kobiet do edukacji, rozwoju opieki zdrowotnej, a także
postępu społeczno-ekonomicznego.
Autorzy oświadczenia podkreślili także, że głównym zadaniem UE i jej
partnerów musi być zapewnienie pomocy humanitarnej w Afganistanie i
regionie, w tym kwestie migracji, bezpieczeństwa żywnościowego,
dostępu
do
wody
oraz
zwalczania
pandemii
COVID-19.
Niezbędne jest także zapobieżenie kolejnemu kryzysowi migracyjnemu, a
w tym celu niezbędne jest opracowanie nowej strategii UE wobec
Afganistanu i regionu bliskowschodniego, we współpracy z Pakistanem,
Iranem i Indiami, które powinny odegrać konstruktywną rolę w
Afganistanie.
Źródło (ang.):
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210816IPR10101/afg
hanistan-statement-of-lead-meps
Na czwartek rano zaplanowano z kolei debatę członków Komisji ds.
Zagranicznych i Komisji ds. Rozwoju z Wysokim Przedstawicielem UE ds.
Polityki
Zagranicznej
i
Bezpieczeństwa/Wiceprzewodniczącym
KE,
Josepem Borrellem.
Źródło
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210817IPR10201/afg
hanistan-meps-to-hold-emergency-meeting-to-discuss-state-of-play
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