
Situationen i Afghanistan og hvad

Danmark og EU bør gøre:

Set i lyset af den afghanske regerings kollaps og Talibans magtovertagelse, står den vestlige
verden, og især de krigsførende nationer, som Danmark, med et akut problem. Vestens mål
med 20 års indsats var at forhindre terror, stoppe flygtningestrømme og indsætte et demokratisk
styre. På alle punkter er indsatsen slået fejl og der er tale om en sikkerhedsmæssig, humanitær
og værdimæssig katastrofe.

Konsekvenserne af Talibans sejr ses bedst i de panikslagne ansigter som tilhører de tusindvis af
afghanere, kvinder som mænd, som gennem årene har blottet sig for Taliban gennem deres
arbejde. Den danske regering har haft fokus på tolke og ambassadepersonale, men Talibans
formørkede regime truer også tusindvis af kvinder, kulturproducenter, NGO medarbejdere,
journalister, aktivister, demokratiforkæmpere, LGBTQIA+ personer og mange andre, som
formentlig vil have behov for snarlig flugt og beskyttelse. Det er nu vi skal vise værdien af
humanisme, demokrati og international solidaritet - de samme værdier som 43 af vores
soldater gik i døden for.

Danmark
har som krigsførende nation et særligt ansvar. Men Danmark er også et land med begrænsede
muligheder. Danmark bør derfor se bort fra de særlige danske EU forbehold på asyl- og
udlændingerets-området, og indgå aktivt i et samarbejde med EU, for at presse på for en fælles
løsning på den humanitære krise. Sammen med resten af EU har vi musklerne til at løse krisen.

En del af Danmarks ansvar i den fælles løsning er at vi skal forberede os på at modtage vores
andel af de flygtninge, som får behov for asyl i Europa, og som bør fordeles solidarisk mellem
landene. Volt Danmark har derfor startet en kampagne der opfordrer landets kommuner til
at melde sig klar, og til at sætte tal på hvor mange nye medborgere de har kapacitet til at
integrere.

EU
bør hurtigst muligt iværksætte tiltag for at løse den humanitære krise i Afghanistan, redde og
beskytte civile afghaneres liv, samt fordømme det stigende antal krænkelser af den humanitære
folkeret.

Ved at arbejde sammen med medlemsstaterne, Europa-Kommissionen og Det Europæiske Råd
skal EU fortsætte evakueringerne og fortsat yde beskyttelse til de personer, som risikerer
forfølgelse. Endvidere skal EU yde støtte til flygtninge i nabolandene, koordinere genbosættelse



globalt, sikre flygtninges adgang til beskyttelse og yde humanitær bistand til de nødlidende i og
omkring Afghanistan.

Volts krav
EU og dets medlemsstater bør sikre en koordineret tilgang i samarbejde med NATO for at:

1) Fortsætte evakueringerne af alle som er i fare og deres familier: lokale tolke,
lokaltansatte ambassademedarbejdere, ansatte i udenlandsk finansierede og afghanske
civilsamfundsgrupper, menneskerettighedsaktivister og -forkæmpere, journalister,
akademikere og forfattere samt deres familier.

2) Yde støtte til flygtninge i nabolandene gennem humanitær bistand og
udviklingsbistand. Landene omkring Afghanistan står til at modtage et stort antal
flygtninge. Vi opfordrer derfor EU til at øge den humanitære bistand til Afghanistans
nabolande for at hjælpe dem med at modtage flygtninge og sikre, at disse har adgang til
basale behov samt uddannelse og sundhedspleje. Samtidig er pandemien også en
trusselsmultiplikator som kan forværre de allerede usikre forhold for de afghanske
flygtninge. Derfor opfordrer vi EU til at integrere COVID-19-specifikke bestemmelser i sin
humanitære indsats, såsom at give adgang til information om COVID-19 til den
fordrevne befolkning samt levering af værnemidler.

3) Der skal etableres en global koordinering om genbosættelse. Vi opfordrer til globalt
samarbejde og koordinering mellem verdens lande gennem den internationale
“tilsagnsmekanisme” om genbosættelse ved UNHCR. Canada og Det Forenede
Kongerige, har allerede givet tilsagn om at genbosætte 20.000 afghanske flygtninge,
hvilket er et ambitiøst forbillede. Vi opfordrer derfor EU til at give et ligeså ambitiøst løfte
for 2021. Kommunerne bør deltage og kunne give tilsagn på grundlag af deres kapacitet
og vilje. Kommunerne i “Refugees are Welcome” initiativet bør indrages på baggrund
af deres vilje og kapacitet.

4) Sikre beskyttelsen af flygtninge ved EU's ydre grænser og videre, ved oprettelsen af
sikre korridorer. Den ustabile situation i Afghanistan kan medføre en øget ankomst af
afghanere ved EU's ydre grænser. For at forhindre, at folk tager irregulære og farlige
ruter, og sørge for sikre alternativer til genbosættelse, bør medlemsstaterne udstede
humanitære visa til afghanere i fare. For at lette adgangen til asyl bør medlemsstaterne
overveje at tillade ansøgninger om international beskyttelse på ambassader og
konsulater. Hvis der ankommer et stort antal asylansøgere, kan EU udløse direktivet om
midlertidig beskyttelse, som umiddelbart vil give samtlige afghanske ansøgere retten til
beskyttelse.

5) Tilbagesendelser til Afghanistan skal straks ophøre, da Afghanistan helt klart ikke er
et sikkert land at vende tilbage til og sandsynligvis ikke vil være det i mange år fremover.
EU bør indtrængende opfordre medlemsstaterne til at bringe denne praksis til ophør.



6) Der bør ydes humanitær bistand, især til internt fordrevne personer. Vi opfordrer
EU og medlemsstaterne til at etablere en koordineret tilgang til levering af humanitær
bistand til civilsamfundsorganisationer i Afghanistan, og til aktører i nabolandene, for at
fremme menneskerettighederne og bevare de seneste 20 års fremskridt.
Udviklingsbistand og humanitær bistand bør være betinget af respekt for
menneskerettighederne, herunder kvinders rettigheder, og respekt for mindretal.

7) Beskyttelse af kvinder og piger og fremme af menneskerettighederne og kvinders
rettigheder. Vi skal sikre, at kvinder og piger fortsat har grundlæggende rettigheder, og
adgang til uddannelse, sundhed, bevægelsesfrihed, arbejde samt politisk og social
deltagelse. Vi opfordrer til, at der oprettes en
menneskerettighedsovervågningsmekanisme under FN's Menneskerettighedskontor, der
bygger på FN's allerede eksisterende mission i Afghanistan, med et klart mandat til at
vurdere og overvåge situationen på stedet. EU og dets medlemsstater bør støtte FN’s
Højkommissariat for menneskerettigheder i deres arbejde med at beskytte og genoprette
ligestilling mellem kønnene og menneskerettighederne.

Mere information:
www.voltdanmark.org
www.instagram.com/voltdanmark
www.twitter.com/volteuropa

Mediehenvendelser kan rettes til Alexander Nielsen
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