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Výhrada
Výhrada týkajúca sa použitých zdrojov a uvedených informácií

Táto správa bola napísaná na základe starostlivo vybraných spoľahlivých a verejne dostupných zdrojov
informácií. Všetky použité zdroje sú v správe uvedené.
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Všetky informácie uvedené v tejto správe boli vyhľadané, vyhodnotené a spracované s najvyššou možnou mierou
starostlivosti vzhľadom na obmedzený rozsah času dostupného na jej vyhotovenie. Správa danú problematiku
nepokrýva vyčerpávajúco a nie je ani rozhodujúca pre posúdenie konkrétnej žiadosti o azyl.
Ak v správe nie je spomenutá určitá udalosť, osoba alebo organizácia, nemusí to nevyhnutne znamenať, že sa
udalosť nestala, alebo že táto osoba alebo organizácia neexistuje.
Informácie uvedené v správe nevyjadrujú osobné ani politické názory Ligy za ľudské práva.

Výhrada použitia správy

Správa nemôže byť kopírovaná alebo publikovaná (či už úplne alebo čiastočne) bez predchádzajúceho súhlasu
Ligy za ľudské práva, s tým, že verejné zdroje informácií použité v správe smú byť citované, nie ale ich preklad do
slovenského jazyka alebo samostatná správa bez predchádzajúceho súhlasu Ligy za ľudské práva.

SPRÁVA
Zdravotná starostlivosť
A. Svetová zdravotnícka organizácia - Zvýšený počet osôb navrátilcov a utečencov
preťažuje poskytovanie zdravotníckych služieb v Afganistane – jún 2018
Zdroj: http://www.emro.who.int/afg/afghanistan-news/increased-numbers-of-returnees-andrefugees-stretch-health-service-provision-in-afghanistan.html
Nedávna vlna navrátilcov a veľký počet vnútorne presídlených osôb predstavujú ďalšiu výzvu pre už
preťažené zdravotnícke zariadenia a zdravotníckych pracovníkov v Afganistane.
Počas Svetovom dňa utečencov 2018 zástupca WHO v Afganistane Dr. Richard Peeperkorn zdôraznil
dôležitosť poskytovania efektívnej zdravotnej starostlivosti obyvateľstvu v pohybe.
Dr Peeperkorn pripomenul, že výziev do budúcnosti je veľa. "Nedostatok ženského personálu,
fluktuácia zamestnancov, rodová nerovnosť a kultúrne bariéry ovplyvňujú prístup k zdravotnej
starostlivosti pre ženy a deti spolu s neistotou, nedostatkom ciest a geograficky ťažko dostupnými
terénmi."
Návrat a vysídľovanie v Afganistane je spôsobené neistotou a konfliktom a až 25% celkovej populácie
zažilo vysťahovanie v jednom bode svojho života. Od roku 2018 sa odhaduje na 800 000
neregistrovaných a 1,4 milióna registrovaných utečencov v Pakistane. Iránska islamská republika tiež
hostí až 900 000 afgánskych utečencov a 1,4 milióna nelegálnych Afgancov, z ktorých niektorí migrujú
do krajiny za účelom zamestnania alebo prechádzajú do Turecka a do Európy.
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Do júna 2018 sa doteraz 15 z 326 Afgancov vrátilo z Pakistanu do Afganistanu a 320 279 z Iránskej
islamskej republiky. Odhady navyše ukazujú, že v roku 2018 sa môže v Afganistane vrátiť ďalších 700
000 ľudí, čo zvyšuje počet ľudí, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc vrátane zdravotnej starostlivosti.

B. Svetová zdravotnícka organizácia - Od traumy k ozdraveniu: riešenie núdzovej
starostlivosti v Afganistane – Apríl 2018
Zdroj: http://www.who.int/features/2018/emergency-care-afghanistan/en/
Ministerstvo zdravotníctva s podporou Zdravotníckeho zoskupenia pod vedením WHO sa snaží po
rokoch konfliktov obnoviť zdravotný systém, ktorý sa vážne narušil. Problémom je veľa: poškodená
infraštruktúra, nedostatok vyškolených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a nedostatočné
zdravotnícke zariadenia. Situáciu ďalej komplikuje nedostatok bezpečnosti a všadeprítomná chudoba.
Viac ako tri štvrtiny obyvateľstva má momentálne prístup k službám primárnej zdravotnej
starostlivosti, ale naďalej pretrvávajú významné nedostatky. Traumatická starostlivosť a zdravotné
problémy súvisiace s traumou sú jednou z najdôležitejších výziev, ktorým Afganistan čelí, a už teraz
preťažený systém verejného zdravotníctva nemôže sám vyriešiť tento problém.
Veľkú časť traumatológie v hlavnom meste Kábulu poskytuje talianska mimovládna organizácia
Emergency, ktorá poskytuje špecializovanú traumatickú starostlivosť, ktorá nie je k dispozícii v
štandardných vládnych zariadeniach. MVO Emergency v krajine funguje už takmer dve desaťročia
a počas svojej činnosti sa zaoberala s viac ako piatimi miliónmi pacientov a jej práca bola uznaná
ministerstvom zdravotníctva. Chirurgické centrum pre obete vojny v Kábule zaobchádza s miestnou
populáciou a privíta aj prichádzajúcich pacientov z odľahlých oblastí. Služby sú bezplatné.

“Zdravotný stav v Afganistane je jedným z najhorších na svete. Odvetvie sa musí zotaviť z
desaťročí zanedbávania, nedostatočného financovania, inštitucionálneho vákua a
fragmentácie. Na konci konfliktu čo zostalo zo zdravotného systému možno charakterizovať
ako nedostatočnú infraštruktúru s rozpadnutými zariadeniami nerovnomerne rozmiestnenými
v celej krajine; zhoršený prístup k zdravotníckym službám v dôsledku problematickej prepravy a
zlej bezpečnosti; chronický nedostatok kvalifikovaných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
(najmä žien); slabý informačný systém; a slabé aplikovanie novo schválenej národnej
zdravotnej politiky v praxi. Výsledkom je neefektívne pokrytie a poskytovanie zdravotníckych
služieb a mimovládne organizácie pracujúce do istej miery nezávisle od národných štruktúr.
Výdavky na zdravotníctvo predstavujú 0,5% HDP a predstavujú 6,1% bežných výdavkov na
výdavky na verejné zdravie vo výške 1 USD na osobu (CSO 2003). Jeden lekár a jedna sestra
pripadá na 6 000 a 2 500 osôb (CSO 2003) a počet obyvateľov na nemocničné lôžko sa
pohybuje od 1.100 do 16.000 (CSO 2002).”
Zdroj: http://www.who.int/hac/donorinfo/afg/en/index1.html (dostupné dňa 05.06.2017).
bed ranges between 1,100 and 16,000 (CSO 2002).“

Aktuálne bezpečnostné správy
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A. Po útoku pri letisku v Afganistane je 14 mŕtvych – 22. Júl 2018
Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/608819/po-utoku-pri-letisku-v-afganistane-je-14-mrtvych/
K zodpovednosti za útok na letisku v Kábule sa prihlásil Islamský štát.
Celkovo 14 mŕtvych a 50 zranených si vyžiadal v nedeľu samovražedný bombový útok pri letisku v
Kábule, ku ktorému došlo iba niekoľko minút na to, ako afganský viceprezident Abdul Rašíd Dostúm po
vyše roku v exile pricestoval naspäť do vlasti. Informoval o tom hovorca afganského ministerstva
vnútra, ktorého vyjadrenie priniesla agentúra AP.
Medzi obeťami na životoch sú podľa neho civilisti, ako aj príslušníci ozbrojených síl. Samotný Dostúm,
ktorý bol pravdepodobne terčom útoku, vyviazol bez ujmy.
K odpáleniu bomby sa medzitým prihlásila miestna odnož teroristickej organizácie Islamský štát (IS).
Afganský prezident Ašraf Ghaní vydal vyhlásenie, v ktorom tento čin dôrazne odsúdil.
Vracal sa z tureckého exilu
Ministerstvo vnútra uviedlo, že výbuch nastal v čase, keď boli podporovatelia generála Dostúma
zhromaždení pri vstupe do letiskového areálu, aby ho privítali. Podľa miestnych médií však
viceprezidentova kolóna letisko krátko pred tým opustila.
Dostúm strávil v tureckom exile 14 mesiacov. Z Afganistanu odišiel pred tým, ako sa začalo proti nemu
súdne konanie v súvislosti s údajným únosom a mučením jedného z jeho politických protivníkov.
Hovorca prezidenta Ghaního však uviedol, že Dostúm sa Turecku podroboval liečbe.
Kontroverzný viceprezident je taktiež obviňovaný zo spáchania vojnových zločinov v Afganistane v
období po páde režimu hnutia Taliban v roku 2001. Za porušovanie ľudských práv ho v minulosti
kritizovali aj Spojené štáty.

B. Pri nálete na severe Afganistanu zahynulo najmenej 14 civilistov - Kábul 20. júla
2018 (TASR)
Zdroj:
https://www.24hod.sk/pri-nalete-na-severe-afganistanu-zahynulo-najmenej-14-civilistovcl603167.html

Najmenej 14 civilistov vrátane detí zahynulo pri útoku afganských a amerických vzdušných síl na
severe Afganistanu. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na miestnych
predstaviteľov.
Pri nálete, ku ktorému došlo v okrese Čár Dara v provincii Kundúz, utrpeli zranenia ďalší dvaja civilisti,
uviedol hovorca ministerstva obrany Mohammad Radmaniš. Podľa hovorcu guvernéra v tejto provincii
a jedného z členov tamojšej rady boli pri náletoch zničené najmenej tri domy.
V apríli pri nálete afganských vzdušných síl na náboženskú školu v provincii Kundúz v okrese Dašte Arčí
prišlo o život najmenej 50 ľudí vrátane civilistov.
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Pri inom útoku ozbrojencov z hnutia Taliban na policajné stanovištia v okrese Imám Sáhib v provincii
Kundúz zahynulo najmenej 12 policajtov, uviedol člen rady tejto provincie. Podľa okresného
policajného šéfa prišlo o život šesť osôb a bolo zranených ďalších päť.
Podľa údajov OSN sa vojenské operácie zo strany afganských vzdušných síl i povstaleckých síl za
posledné mesiace v Afganistane zintenzívnili a tento rok počet civilných úmrtí v krajine dosahuje
rekordne vysokú úroveň.
V období medzi 1. januárom a 30. júnom tohto roka bolo v krajine zabitých 1692 civilistov, sumarizuje
Asistenčná misia OSN v Afganistane (UNAMA). Ide o najvyšší zaznamenaný počet za uplynulých deväť
rokov.

C. Taliban úspešne vybudoval paralelný štát v mnohých častiach Afganistanu, hovorí
správa – 21.6.2018 / pracovný preklad z AJ
Zdroj:
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/06/21/the-taliban-hassuccessfully-built-a-parallel-state-in-many-parts-of-afghanistan-reportsays/?utm_term=.547d3a2f9130
Pre tých, ktorí si predstavujú, že kontrola Talibanu v niektorých regiónoch Afganistanu spočíva
predovšetkým v tom, že muži sú bití za to, že sa odmietajú modliť a dievčatá sú nútené zostať doma
preč zo školy, nová správa založená na počte rozhovorov v týchto oblastiach poukazuje na veľmi
odlišný portrét, ktorá môže byť v istých ohľadoch rovnako znepokojujúca.
"Život pod Talibanskou tieňovou vládou", podrobná štúdia uverejnená Inštitútom pre zámorský
rozvoj, opisuje "sofistikovaný systém paralelného riadenia" s komisiami pre každú oblasť služieb, ako je
zdravotníctvo, spravodlivosť a financie, pôsobiace v mnohých okresoch úplne alebo čiastočne
kontrolované povstalcami. Štúdia skúmala 20 takýchto okresov v siedmich provinciách.
Hlavné závery správy, písané a predovšetkým preskúmané Ashleyom Jacksonom, spočívajú v tom, že
Taliban stanovuje pravidlá v "rozsiahlych oblastiach" afganského územia, ale omnoho viac sa zaoberá
ovplyvňovaním ľudí. Väčšinou sa presúva od priameho nátlaku k "plazivému vplyvu" na Afgancov
prostredníctvom služieb a štátnych aktivít, často je súčasťou miestnej "sociálnej štruktúry" a považuje
sa to za prípravu vládnuť v krajine, a to nielen účasťou na politickom živote , bez ohľadu na to kedy
skončí 16-ročný konflikt, hovorí správa.
V správe sa zistilo, že v mnohých oblastiach sa zástupcovia Talibanu takmer bežne stretávajú s
predstaviteľmi miestnej samosprávy, agentúrami poskytujúcimi pomoc a inými skupinami, rokovali o
podmienkach v hybridnom systéme na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a ďalších
služieb. Talibanskí úradníci vyberajú dane a účty za elektrinu a ich sudcovia si vypočujú občianske a
trestné prípady - niektorí cestujú motorkou medzi pojednávaniami.
Hoci prvé tieňové vlády Talibanu boli založené pred viac ako desiatimi rokmi, správa dokazuje, do akej
miery sa rozšírili napriek mnohým vojenským odporom v Afganistane a zahraničí. Ukazuje tiež, ako sa
vyvinuli z použitia sily a zastrašovania voči miestnemu obyvateľstvu na budovanie starostlivo
fungujúcich a zodpovedných systémov, ktoré riešia potreby ľudí, o ktorých niektorí obyvatelia tvrdia,
že sú čestnejší a účinnejší než vládna kontrola.
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V správe sa uvádza, že afganskí a zahraniční predstavitelia "znepokojujúco nevedia" o tom, ako sa
Taliban dôsledne snažil vyvíjať miestnu kontrolu, vyjednávať a ovplyvňovať služby. V súčasnosti ich
vedúci predstavitelia sa nepovažujú za povstalcov, ale za "čakajúcu vládu".
V čase rastúcich národných nádejí na dohodnutie mieru sa zdá, že konsolidácia administratívnej
kontroly Talibanu v mnohých oblastiach spochybňuje oficiálny argument, že povstalci by mohli prijať
úlohu ako ďalšej politickej sily, výmenou za vzdanie sa zbraní a vyriešenie vojny.
V priebehu času štúdia zistila, že politika Talibanu v oblastiach kontroly sa posunula z represívneho
násilia na spoluprácu a vzťahy s verejnosťou. Do roku 2011 podpísali vedúci predstavitelia Talibanu
dohody s 28 organizáciami poskytujúcimi pomoc, vrátane povolenia vykonávať očkovanie proti detskej
obrne. Keď sa sily NATO stiahli, profesionalita Talibanu rástla.
"Mohli by sme byť menej bojachtiví," povedal jeden člen Talibanu. Na rozdiel od amatérskych vládcov
Talibanu v rokoch 1996 až 2001, povstalci majú v súčasnosti skúsené, "kváziprofesionálne jadro
jednotlivcov" na riadenie vecí.
Jednou z najdramatickejších oblastí vývoja postojov Talibanu je vzdelávanie. V oblastiach, ktoré sú pod
jeho kontrolou, je lepšia účasť učiteľov a žiakov, menej krádeží a viac rád, aj keď Taliban vetuje texty o
moderných témach a môže zakázať výučbu angličtiny. Celkovo väčšina respondentov "cítila, že sa
Taliban zlepšil", ako bolo spustené verejné vzdelávanie.
Otázka vzdelávania dievčat zostala tŕnistá. Oficiálne politika Talibanu v súčasnosti nezaútočí na školy
ani na zákaz vzdelávania žien, ale v praxi sa ťažko stretávajú mnohé prísne požiadavky na segregované
budovy a všetky ženy. Výskumníci nemohli nájsť jednu strednú školu pre dievčatá otvorenú v
oblastiach so silným vplyvom Talibanu. Napriek tomu správa opisuje aj širšiu spoločenskú a oficiálnu
neochotu vzdelávať dievčatá ako spojenie s túžbami a tlakom Talibanu.
V oblasti zdravotnej starostlivosti sa v správe našla podobná situácia profesionálnej interakcie so
štátnymi a súkromnými zariadeniami pomoci a poznamenáva, že medzi zdravotníckymi pracovníkmi v
okresoch kontrolovaných Talibanom, zásahy vládnych inštitúcií, korupcia a krádež z kliník sú
"problematickejšie" ako zásahy Talibanom.
Dodávka rýchlej a spravodlivej spravodlivosti bola vždy predajným miestom Talibanu v krajine, kde je
oficiálna spravodlivosť chronicky pomalá a skorumpovaná. V oblastiach kontroly Talibanu sa v správe
opisuje komplexný viacúrovňový systém tieňovej justície, ktorý sa zaoberá oblasťami od mierových
rozhovorov až po bežnú kriminalitu. Najobľúbenejšou funkciou je riešenie sporov, čo je bežný problém
vo vidieckych oblastiach.
V správe sa zistilo, že talibanskí sudcovia boli dobre vyškolení a čerpali z kultúrnych noriem a zdravého
rozumu, nielen islamských príkazov. Ale tiež uvádza sťažnosti na svojvoľné alebo extrémne
rozhodnutia a poznamenáva, že náboženské pravidlá Talibanu zostávajú podobné tým, ktoré boli v
minulosti vlastné talibanským režimom: povinná brada, žiadna hudba, žiadna televízia, žiadne ženy na
verejnosti bez mužského eskortu.
Jedným z mrazivých aspektov života pod povstalcami bolo to, čo obyvatelia opísali výskumníkom ako
zlovestne, "plazivá kvalita orgánov Talibanu", ktorý umožnil im pripraviť sa na dodržiavanie prísnych
pravidiel a postupne zmeniť svoje správanie, alebo sa rozhodnúť opustiť oblasť.
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Jeden z najviditeľnejších spôsobov, ktorými Taliban vytvára pocit, že je vládou, je výber daní. V správe
sa uvádza, že skupina vyvinula komplexný systém výberu daní a príjmov v oblastiach vrátane baníctva,
elektriny, poľnohospodárskej výroby a colníctva. Zhromažďuje tiež náboženské dane za charitu, ako aj
dane z výroby ópia, ktorý predstavuje obzvlášť lukratívny zdroj príjmov.
Správa poukazuje, že povstalci naznačujú, že príjmy z drog môžu byť prehnané a že povzbudzujú rast
maku na ópium, pretože pomáha chudobným prežiť a zvyšuje ich súlad s kontrolou Talibanu.

Nútené verbovanie
A. Riaditeľstvo pre výskum, Rada pre prisťahovalectvo a utečencov v Kanade,
Ottawa, Afganistan: Má Taliban možnosť prenasledovať jednotlivcov po tom, čo
sa presťahovali do iného regiónu; Ich schopnosť prenasledovať jednotlivcov z
dlhodobého hľadiska; Schopnosť Talibanu vykonávať cielené zabíjanie (2012 január 2016),
Zdroj: http://www.ecoi.net/local_link/320187/445598_en.html
2. Zhromažďovanie informácií a schopnosť sledovať a sledovať jednotlivcov
V korešpondendencii s riaditeľstvom pre výskum, profesorom, ktorý je riaditeľom Programu
pre kultúru a konflikt na námornej postgraduálnej škole v Kalifornii [2] a ktorý počas troch
desaťročí uskutočňuje a publikuje výskumy o Afganistane a južnej Ázii, tento vysvetľuje, že
Taliban môže nájsť osobu, ktorá sa presťahuje do inej oblasti a že sú v tom úspešní, najmä keď
cielia na svojich "dobre známych alebo dobre situovaných protivníkov" (profesor 13 januára
2016). V súlade s riaditeľstvom pre výskum, asistent profesora Ústavu národnej bezpečnosti a
boja proti terorizmu na Syrakúzovej univerzite, ktorý publikoval prácu o rekonštrukcii po
skončení konfliktu a terorizme v Afganistane, vyjadril názor, že Taliban má všeobecne
schopnosť sledovať jednotlivcov prostredníctvom využívania sietí "formálnej a neformálnej
komunikácie" s cieľom získať informácie o mieste ich pobytu (asistent 15 januára 2016).
Profesor vysvetlil, že Taliban má tieňových guvernérov a vojenských veliteľov takmer vo
všetkých provinciách; komunikácia a zdieľanie informácií medzi štruktúrou velenia je
pravdepodobná, vrátane úsilia získať informácie o pozadí osoby (profesor 22 januára 2016).
Okrem toho môže existovať komunikácia medzi mulláhmi a tieňovými guvernérmi, najmä v
južných oblastiach, ktoré slúžia ako zdroj informácií (tamtiež). Analytik spoločnosti AAN
vysvetlil, že existuje určitá koordinácia medzi vyššími úrovňami v rámci Talibanu, ale že
získavanie informácií, ktoré sa putujú na vyššie úrovne z miestnych úrovní, sa "nedeje
systematicky" a že miestna úroveň Talibanu má veľa "diskrečnej právomoci", keď vykonáva
takéto aktivity (20 januára 2016).
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3. Mestské oblasti
Podľa profesora "je ťažšie sledovať ľudí, ktorí sa presťahovali do mestských prostredí, ale aj
tam má Taliban svojich špiónov a členov, ktorí môžu získať značné informácie" (13 januára
2016). Ten istý zdroj vysvetlil, že domorodé siete stále pôsobia v mestských oblastiach
a poukázal na príklad Talibanu, ktorý infiltruje a získava informácie z veľkých utečeneckých
táborov neďaleko Kábulu (22. januára 2016). Analytik uviedol, že Taliban vykonáva
zhromažďovanie informácií na miestnej úrovni v Kábule, a preto bol schopný vykonávať
cielené útoky v niektorých mestských centrách (AAN 20. januára 2016). V článku 2015
Christian Science Monitor sa hovorí o jednom prípade, v ktorom sa západný novinár zúčastnil
veľkej paštúnskej svadby v Kábule ako hosť jedného z afganských účastníkov; O niekoľko dní
neskôr účastník a jeho rodina dostali hrozby a bol obvinený z toho, že pracoval ako špión pre
koaličné sily (18. novembra 2015).
Podľa OSN získavanie vplyvu šírením strachu a zastrašovaním protivládnymi skupinami
"vyústilo do vysokej miery cielených vrážd" (OSN 1 september 2015, odsek 18). UNAMA
zaznamenala v roku 2013 474 civilných obetí (337 úmrtí) cielených vrážd a 1 114 civilných
obetí (753 úmrtí) cielených vrážd v roku 2014 (OSN, február 2015, 53). UNAMA uvádza, že v
prvých šiestich mesiacoch roku 2015 (v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami) došlo k
nárastu počtu úmrtí cieleného zabíjania o 57 percent, čo spôsobilo 440 úmrtí a 259 zranených
(OSN v auguste 2015, 8). Ten istý zdroj naznačuje, že cielené zabíjanie bolo hlavnou príčinou
civilných úmrtí súvisiacich s konfliktom v Afganistane v prvej polovici roku 2015 (ibid., 2).

B. Výskumné riaditeľstvo, imigračná a utečenecká rada Kanady, Ottawa, Afganistan:
nočné listy [Shab Nameha, Shabnamah, Shabnameh] vrátane vzhľadu (20102015),
Zdroj: http://www.ecoi.net/local_link/297662/420034_en.html
Podľa profesora sú nočné listy "primárnou metódou komunikácie Talibanu" s vidieckymi
obyvateľmi v Afganistane, ako aj v mestských oblastiach. Slúžia na vyjadrenie "túžby a
požiadavky" skupiny (profesor 19 januára 2015). Profesor tiež uviedol, že v nočných listoch
"často vyhrážajú použitím násilia alebo smrťou, ak nebudú splnené požiadavky" a môžu tiež
"upozorniť" publikum (ktoré môže zahŕňať celý okres, obec alebo komunitných lídrov) na
budúce útoky alebo očakávaný postup a správanie (ibid.).
Podľa profesora sú nočné listy v Afganistane "extrémne rozšírené" (19. januára 2015). Podľa
informácií poskytnutých zo strany UNHCR Dánskej imigračnej službe počas vyšetrovacej misie
v Kábule v roku 2012 sú nočné listy "spoločnou taktikou používanou Talibanom" a ich použitie
je "veľmi rozšírené" v zastrašovaní osôb zamestnaných zo strany afganskej vlády alebo
„západnými ľuďmi“ (Dánsko máj 2012, 31-32). Podobne podľa informácií poskytnutých
Nezávislou komisiou pre ľudské práva v Afganistane (AIHRC) [národným kvázi-vládnym
orgánom s mandátom na podporu a ochranu ľudských práv Afgancov a vyšetrovanie údajného
porušovania ľudských práv (Kanada 9. februára 2015)] aj pre tento zdroj sú nočné listy "dobre
známa taktika, ktorú Taliban používa na zastrašovanie ľudí" (Dánsko máj 2012, 30).
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Organizácia nezávislého výskumu politiky v Kábule uviedla Dánskej imigračnej službe, že
prevalencia nočných listov Talibanu sa v jednotlivých regiónoch líši a že sú tieto v Kandahári
"široko používané"("Dánsko máj 2012" 32).
Zdroje uvádzajú, že ciele nočných listov zahŕňajú nasledujúce:
• afganskí vládni zamestnanci (Medzinárodná krízová skupina 24. júla 2008, 12, AIHRC 17.
januára 2015, profesor 19 januára 2015) vrátane policajného personálu, bezpečnostného
personálu a ľudí vnímaných Talibanom ako "špióni" (ibid.);
• ľudia pracujúci pre medzinárodné sily (RFE / RL 21. november 2012, Medzinárodná krízová
skupina 24. júla 2008, 12. AIHRC 17. januára 2015) a veľvyslanectvá (tamtiež);
• náboženskí a intelektuálni učenci (ibid.), Ako sú Ulema islamskí učenci, ktorí neprijímajú
interpretáciu náboženstva Talibanu (profesor 19. januára 2015);
• aktivisti za ľudské práva, obhajcovia (AIHRC 17. januára 2015), pedagógovia a študenti
(profesor 19 januára 2015, Medzinárodná krízová skupina 24. júla 2008, 12, Pajhwok Afghan
News 8. marca 2013);
• jednotlivci pracujúci pre národné a medzinárodné organizácie na odstraňovanie havárií
(AIHRC 17. januára 2015) alebo mimovládne organizácie (profesor 19 januára 2015);
• kmeňoví staršinovia (AIHRC 17. januára 2015, profesor 19. januára 2015);
• politické strany (ibid.);
• náboženské "osobnosti" (ibid.);
• "podnikatelia (za výkupné)" (AIHRC 17. januára 2015);
• ženy, ktoré pracujú mimo domova, vrátane tých, ktoré pracujú ako učiteľky, alebo pre vládu
alebo občiansku spoločnosť (RFE / RL 7. decembra 2012, Human Rights Watch júl 2010 2527);
• v prezidentských a provinčných voľbách v marci 2014 boli nočné listy Talibanu cielene
posielané voličom (IWPR 2. apríl 2014, týždeň Killid 29. marca 2014, WSJ 11. marca 2014, WSJ
11. marca 2014), volebným pracovníkom a tým, čo boli zapojení do volebnej kampane (ibid .;
týždeň Killid 29. marca 2014).
6. Doručovanie nočných listov
Podľa nezávislého analytika je "väčšina" nočných listov stále doručovaná ručne a
distribuovaná v noci, pretože v tomto čase je možné ich pribiť na dvere, stenu, strom alebo
podstrčiť pod dverami, alebo nechané na ulici; Poznamenal, že "len málo" listov bolo daných
v akomkoľvek čase (nezávislý analytik 9 januára 2015). Podobne profesor vysvetlil, že nočné
listy sú často umiestnené na dvere cieľového jednotlivca, na dvere mešity alebo na dvere
gramotného obyvateľa v obci, ktorý potom prečíta posolstvo celej komunite (Prof. 2015).
Podľa profesora, doručovanie správ povstaleckých skupín presahuje "jednoduché tradičné
afganské systémy", ako sú nočné listy; Vysvetlil, že tieto skupiny čoraz viac využívajú digitálne
technológie ako internet a telekomunikácie na komunikáciu svojich správ (ibid.). Iné zdroje
podobne uvádzajú, že popri používaní mobilných telefónov dnes povstalecké skupiny
používajú mediálne technológie vrátane internetu a sociálnych médií na vytváranie hrozieb
(Dánsko máj 2012, 32, Kábl 17. marca 2011). Niektoré zdroje poznamenávajú, že hrozby sa
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šíria prostredníctvom textovej správy (Medzinárodná krízová skupina 24. júla 2008, 13,
Dánsko máj 2012, 31), najmä v Kábule alebo vo veľkých mestách (tamtiež).
7. Nahlásenie na polícii a opatrenia prijaté políciou
Podľa nezávislého analytika, či osoba nahlási nočný list polícii, závisí od "individuálnych
okolností"; "Často existuje málo dôvery v policajnú schopnosť (alebo dokonca záujem) o
vyšetrovanie a riešenie hrozieb" (nezávislý analytik 9 januára 2015). Posúdil, že polícia má
obmedzené zdroje a kapacitu a že by "mohla len" poskytnúť "obmedzenú reakciu" na hrozbu
obsiahnutú v nočnom liste (ibid.). Podobne Dánska imigračná služba uviedla, že podľa
Spolupráce pre mier a jednotu (CPAU), "neziskovej organizácie vedenej Afgancami", ktorá
podporuje mier a sociálnu spravodlivosť v Afganistane (CPAU), dokonca aj v Kábule, ľudia
zvyčajne nechodia na políciu ", keď dostanú nočný list alebo inú výhražnú správu, pretože
polícia" v týchto prípadoch zvyčajne neprijme žiadne opatrenie "(Dánsko máj 2012, 31).
Úradník AIHRC vysvetlil, že polícia zvyčajne registruje "veľmi závažné" druhy vyhrážok a
odporučí obeti, aby udržiavala nízky profil a hlásila ďalšie hrozby; avšak "v praxi tieto
opatrenia nie sú ... efektívne" a vo väčšine prípadov jednotlivci posudzujú samotnú závažnosť
hrozby a samy prijímajú preventívne opatrenia, napríklad premiestnenie sa (17. január 2015).
8. Dôsledky doručenia nočných listov
Podľa názoru Minority Rights Group International (MRG) po doručení nočných listov nasleduje
"skutočné násilie a v niektorých prípadoch vražda", čo núti príjemcov, ako sú ženy pracujúce v
politike alebo vo verejnej sfére, opustiť svoje zamestnanie alebo čeliť rizikám vo vzťahu
k bezpečnosti ich rodiny (júl 2011, 139). Podobne profesor vysvetlil, že hrozby v nočných
listoch sú "brané vážne" ich afganskými cieľmi a dôsledky ignorovania listov zahŕňajú smrť (19.
január 2015). Dánska prisťahovalecká služba uviedla, že podľa informácií zhromaždených z
viacerých zdrojov v Kábule v roku 2012 dôsledky ignorovania výhražných listov zahŕňajú medzi
inými zabíjanie alebo "fyzickú elimináciu", únosy alebo "únos za výkupné", útoky alebo fyzické
bitie a mučenie (Dánsko máj 2012, 31).

C. World Justice Project
Zdroj: https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_recruitment.pdf
Podľa indexu právneho štátu za rok 2015 World Justice Project, Afganistan sa zaradil na 101
miesto na zozname 102 krajín sveta pri hodnotení výsledkov ukazovateľov právneho štátu.
Tento index bol zostavený na základe súboru dotazníkov zaslaných expertom (v priemere viac
ako 300 osobám za krajinu) a širokej verejnosti1.

D. EASO, Správa o krajine pôvodu Afganistan, Regrutovanie ozbrojenými skupinami,
september 2016,
Zdroj: https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_recruitment.pdf
1

World Justice Project, Rule of Law Index 2015, p. 6, Source:
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/roli_2015_0.pdf
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1.5.6. Dôsledky v prípade odmietnutia
UNAMA informovala o prípade chlapca v Kunduze (udalosti 28. septembra - 13. októbra
2016), ktorému Taliban povedal, aby niesol tašku s muníciou. Chlapec utiekol a zastrelili ho
bojovníci Talibanu. UNAMA takisto uviedla, že Taliban v Kunduze sa vyhrážal, že ublíži rodine v
prípade, že by sa oslovení regrúti odmietli pripojiť k jeho radom. V článku denníka Gardab
(Kandahár) boli citovaní úradníci afganského národného riaditeľstva bezpečnosti (NDS), ktorí
hovoria, že "povstalci ponúkajú rôzne stimuly pre mladých ľudí, ktorí sa rozhodnú pripojiť k ich
líniám vrátane áut, peňazí a zbraní. Povstalci by zabili tých, ktorí odmietnu prijať ich ponuku."
Clark poznamenáva, že na určenie presnosti tohto vyhlásenia bude potrebné ďalšie overenie.
V januári 2016 Taliban údajne požiadal miestnych obyvateľov v okrese Shinwari (Parwan), aby
viedli ozbrojené povstanie proti vláde. Ľudia odmietli a Taliban zachytil vozidlo so siedmimi
ľuďmi a postrelil ich na rukách a na nohách.
5.1. Bežné praktiky
V súlade s rezolúciou 1612 Rada bezpečnosti OSN uvádza zoznam všetkých strán, ktoré
regrutujú alebo využívajú deti. Spomínané Bezpečnostnou radou OSN v júni 2015 sú: afganská
národná polícia vrátane afganskej miestnej polície, siete Haqqani, Hezb-e-Islami z Gulbuddina
Hekmatyara a sily Talibanu, vrátane frontu Tora Bora, Jamat Sunat al-Dawa Salafia a sieť Latif
Mansur. Všetky tieto strany boli zaradené do zoznamu najmenej päť po sebe nasledujúcich
rokov, a preto ich Rada OSN považuje za pretrvávajúcich páchateľov.
Podľa Child Soldiers International: "informácie získané z výskumu v šiestich provinciách
ukázali, že nábor detí v rámci ANSF a Talibanu mal tendenciu byť vyšší v oblastiach s vyššou
úrovňou násilia a neistoty". V správe Child Soldiers International sa uvádza, že nábor detí zo
strany proti-vládnych skupín (AGE) väčšinou postihuje južné (Kandahar a Helmand) a
východné (Paktia, Khost a Paktika) provincie, pretože je silnejšia prítomnosť AGE v týchto
častiach krajiny.

Usmerňovacia analýza - Afganistan
A. EASO - Usmernenie EASO o Afganistane (aktéri prenasledovania alebo vážnej
ujmy, postavenie utečenca, subsidiárna ochrana, aktéri ochrany, alternatíva
vnútorného presídlenia, vylúčenie) - Jún 2018 / Pracovný preklad z AJ / Výber,
krátené
Zdroj: https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-country-guidance-afghanistan-2018.pdf
Str. 15
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Na základe dostupných informácií o COI a analýzy sa dospelo k záveru, že osoby v rámci nasledujúcich
profilov alebo čiastkových profilov môžu mať oprávnený strach z prenasledovania vo vzťahu k určitým
okolnostiam zvyšujúcim riziko.
Nasledujúca tabuľka uvádza príklady okolností, ktoré môžu byť dôležité pri individuálnom hodnotení
rizík, a poukazuje na možnú súvislosť s dôsledkami prenasledovania (rasy, náboženstva, národnosti,
členstva v určitej sociálnej skupine alebo politického názoru) z Dohovoru.

Profil / pod-profil

Príklady okolností, ktoré treba vziať do úvahy
pri posudzovaní rizík

Potenciálny spoj

► (2) Vládny úradníci

- prepojenie s ministerstvami v popredí boja proti povstalcom
(napr. Ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra atď.)
- vysoká pozícia v rámci vlády (napr. sudcovia, prokurátori,
iný justičný pracovníci)
- popredné postavenie v rámci komunity
- pochádzajúcich zo sporných oblastí alebo oblastí
s povstaleckou prítomnosťou
- osobné nepriateľstvo
- otvorené vyhlásenia proti Talibanu

(Imputovaný) politický
názor

- patriaci do vekovej skupiny dospievajúcich a mladých dospelých
- vojenské zázemie
- oblasť pôvodu a prítomnosti / vplyvu ozbrojených skupín
- postavenie klanu v konflikte
- slabá rodinná sociálno-ekonomická situácia, atď.

(Imputovaný) politický
názor

Vrátane sudcov,
prokurátorova justičných
pracovníkov; a tých ktorí sú
vnímaní ako podpora vlády

► (6) Jednotlivci s
rizikom núteného
náboru

Str. 20
Na základe dostupných informácií o COI a analýz sa dospelo k záveru, že nasledujúci žiadatelia by vo
všeobecnosti nemali mať dôvodný strach z prenasledovania z dôvodov rasy, náboženstva, národnosti,
príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo politického názoru, patriacim do tohto profilu alebo
podprofilu.
Za určitých okolností by však takíto jednotlivci mohli mať dôvodné obavy z prenasledovania a mohli by
mať nárok na štatút utečenca. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré príklady takých okolností, v
ktorých by sa mohli uplatniť výnimky.
Profil / pod-profil

Príklady okolností, ktoré treba vziať do úvahy
pri posudzovaní rizík

Potenciálny spoj

► (15) Osoby s

V jednotlivých prípadoch, ak boli úmyselne zbavení
lekárskej starostlivosti, mohlo by to znamenať prenasledovanie.

Individuálne okolnosti

- viditeľnosť žiadateľa
- prostriedky dostupné na zabezpečenie bezpečnosti
(napríklad pozícia alebo vplyv výkonu, sieť, finančné prostriedky)

Vo všeobecnosti bez
súvislosti s Dohovorom

ťažkými zdravotnými
problémami
► (20) Afganci
vnímaní ako
bohatí
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- atď.

Str. 26

Aktéri ochrany
Štát: afganský štát prijal určité opatrenia na zlepšenie svojho systému presadzovania práva a súdnictva
a jeho prítomnosť a kontrola sú v mestách relatívne silnejšie. Tieto systémy sú však stále slabé a vo
všeobecnosti nie sú schopné účinne odhaliť, stíhať a potrestať činy, ktoré predstavujú prenasledovanie
alebo vážnu ujmu. Preto by kritériá podľa článku 7 smernice o všeobecných pravidlách neboli vo
všeobecnosti splnené.
Strany alebo organizácie, vrátane medzinárodných organizácií, ktoré kontrolujú štát alebo podstatnú
časť územia štátu: mnohé oblasti v Afganistane sú ovplyvnené povstaleckými skupinami; Taliban je
však jedinou povstaleckou skupinou, ktorá kontroluje podstatné časti územia a kontroluje určité
verejné služby, ako je zdravotná starostlivosť a vzdelávanie v týchto oblastiach. Taliban sa nepovažuje
za aktéra ochrany podľa článku 7 smernice, z dôvodu nezákonnej povahy paralelného súdneho
mechanizmu, ktorý vykonávajú, a pri zohľadnení ich cieľa zvrhnúť a nahradiť afganskú vládu a
porušovaním ľudských práv.
Str. 36

Aktéri prenasledovania alebo vážneho bezprávia
Afganský štát a pro-vládne prvky
Afganské štátne orgány a ich spolupracovníci sú obvinení zo spáchania širokého rozsahu porušovania
ľudských práv. Vyskytli sa správy o nezákonnom zadržiavaní, zlom zaobchádzaní a mučení zo strany
afganských národných bezpečnostných síl (ANSF), najmä zo strany národného riaditeľstva pre
bezpečnosť (NDS) a niektorých miestnych policajných síl, pro-vládnych milícií (PGM) a silných
jednotlivcov. Často sa mučenie používa v snahe získať priznanie. V tejto súvislosti sa zameriava na
civilné obyvateľstvo, a to aj na základe rodinných väzieb, príbuzenstva a domorodého združovania.
Vyskytli sa aj správy o mimosúdnych vraždách civilistov, o ktorých sa predpokladalo, že sú
protivládnymi činiteľmi, spáchané ANSF. Niektoré afganské miestne polície (ALP) sa podieľali na
vydieraní, vyhrážkach a sexuálnom zneužívaní civilistov.
Pri rôznych štátnych činiteľoch, ako napríklad ministroch, guvernéri a zamestnanci ANSF, sa hlásilo, že
konali mimo rozsahu svojej právnej moci. Okrem toho sú policajné a súdne orgány náchylné na vplyv
silných jednotlivcov.
Okrem miestnych policajných síl na strane vlády bojuje proti povstalcom neznámy počet PGM. Boli
obvinení z cielených zabíjaní a hrozieb, zastrašovania a obťažovania civilistov. Uvádza sa, že takéto
porušovanie ľudských práv sa vyskytuje v atmosfére beztrestnosti v dôsledku ich spojenia s miestnymi
alebo národnými činiteľmi.
Afganská vláda nekontroluje celé územie štátu, niektoré časti sú pod kontrolou povstaleckých skupín,
najmä Talibanu. Štát je však schopný zacieliť jednotlivcov na celom území a je osobitne zistené, že sa
zameriava na jednotlivcov v oblastiach, kde je kontrola spochybňovaná.
Povstalecké skupiny
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Na území Afganistanu pôsobí niekoľko ozbrojených povstaleckých skupín, z ktorých Taliban je
považovaný za najsilnejšiu skupinu. Taliban tiež vytvoril formálnu štruktúru; nie je však jasné, do akej
miery sa táto štruktúra dodržiava všetkými skupinami Talibanu a Taliban sa nepovažuje za pevne
spojené hnutie.
Pod záštitou Talibanu môžu byť identifikované rôzne frakcie s väčšou či menšou samostatnosťou a
niekedy súperiace záujmy. Zaznamenávajú sa regionálne rozdiely v jednotnosti a súdržnosti, pričom
niektorí miestni velitelia vo vzdialených oblastiach majú len málo vzťahov s ústredným vedením
Talibanu. Analytici hnutia Talibanu poukazujú na odchýlky a fragmentáciu v horizontálnom a
vertikálnom vyjadrení. Okrem Talibanu v Afganistane pôsobí aj niekoľko menších skupín (napríklad
Islamský džihádový zväz, Lashkar-e Tayyiba, Jaysh Muhammed, Fedai Mahaz a front Mullah Dadullah),
s islamskou štátnou provinciou Khorasan (ISKP) a islamským hnutím z Uzbekistanu (IMU) ako skupiny
väčšieho významu. Povstalecké skupiny sú zodpovedné za široké porušenie ľudských práv. Ich ciele sa
líšia, často v závislosti od politických alebo vojenských cieľov príslušnej skupiny.
Povstalecké skupiny tiež zaviedli nezákonné súbežné súdne systémy v oblastiach, ktoré sú pod ich
kontrolou. Tieto súbežné súdne systémy ukladajú mimosúdne tresty, aby sankcionovali zločiny v rámci
striktnej interpretácie práva šaríe povstaleckou skupinou. Tieto tresty sa vzťahujú na bežné zločiny,
ako aj na porušenie morálnych predpisov a zahŕňajú závažné porušenia práv, ako sú verejné popravy
ukameňovaním alebo zastrelením a iné formy telesných trestov.
Dosah povstaleckej skupiny závisí od jej mocenského postavenia, vrátane jej sietí alebo iných
mechanizmov spolupráce. Napríklad, zatiaľ čo Taliban je vo väčšine prípadov prítomný vo vidieckych
oblastiach, uvádza sa, že v týchto mestách prevádzkuje sieť informátorov a spravuje zhromažďovanie
spravodajských informácií. Informácie naznačujú, že sú schopní prenasledovať určitých jednotlivcov aj
vo veľkých mestách, v závislosti od profilu a ich individuálnych okolností.
Iné neštátne subjekty
Porušenia ľudských práv, ktoré by mohli predstavovať prenasledovanie alebo vážnu ujmu, sú spáchané
aj inými neštátnymi aktérmi, ako sú klany, kmene, (miestni) silní jednotlivci, členovia rodiny, zločinecké
skupiny atď. Zvyky a zvykové právo v afganskej spoločnosti môže viesť k mnohým tradičným škodlivým
praktikám, ako sú nútené manželstvá a rodinné násilie voči ženám vrátane takzvaných "vrážd v mene
cti" spáchaných rodinnými príslušníkmi.
Kriminálne skupiny a jednotlivci, ktorí sa dopúšťajú trestných činov, môžu byť aj neštátnymi aktérmi
prenasledovania alebo vážneho poškodenia v súlade s článkom 6 kvalifikačnej smernice. Napríklad sa
uvádza, že únosy za výkupné a vydieranie sa v posledných rokoch stali čoraz rozšírenejšou formou
kriminality vo veľkých mestách v Afganistane.
Dosah konkrétneho neštátneho aktéra závisí od konkrétneho prípadu. Posúdenie môže zahŕňať také
aspekty, ako je ich rodina, kmeňové alebo iné siete na vyhľadávanie a zacielenie na žiadateľa. Mali by
sa posúdiť jednotlivé výkonové pozície žiadateľa a účastníka prenasledovania alebo vážneho bezprávia,
berúc do úvahy ich spoločenské postavenie, bohatstvo, vzťahy, pohlavie atď.
Napokon treba poznamenať, že prenasledovanie alebo vážna ujma neštátnymi subjektmi sa musí
posudzovať vzhľadom na dostupnosť ochrany podľa článku 7 smernice.
Str. 39
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Status utečenca
Pre každú žiadosť je potrebné individuálne posúdenie. Mali by sa brať do úvahy individuálne okolnosti
žiadateľa a príslušné informácie o krajine pôvodu. Medzi faktory, ktoré sa pri tomto posúdení berú do
úvahy, môžu patriť napríklad:
domáca oblasť žiadateľa a prítomnosť potenciálneho aktéra prenasledovania;
charakter žiadateľových skutkov (bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú vnímané negatívne a
/ alebo či sa jednotlivci, ktorí sa podieľajú na takýchto aktivitách, považujú aktérmi
prenasledovania za prioritný cieľ prenasledovania);
viditeľnosť žiadateľa a jeho konania (t. j. do akej miery je pravdepodobné, že žiadateľ je
známy potenciálnym aktérom prenasledovania alebo by ho mohli identifikovať) žiadateľ
však nemusí preukázať, že je individuálne vyčlenený prenasledovateľom;
zdroje dostupné žiadateľovi aby sa predišlo prenasledovaniu (napr. vzťah k silným
jednotlivcom, sieť);
dodatočné prvky, ako napríklad osobné nepriateľstvá, ktoré môžu zvýšiť riziko pre
žiadateľa.
V niektorých prípadoch aj napriek tomu, že žiadateľ už nepatrí do určitého profilu (napr. Bývalí členovia
bezpečnostných síl, bývalí členovia povstaleckých skupín, bývalí vládni úradníci, bývalí novinári), môžu
byť stále cieľom a majú oprávnený strach z prenasledovanie súvisiacim s ich minulosťou patriacou k
takémuto profilu.
Členovia rodiny môžu byť len kvôli ich vzťahu k žiadateľovi / utečencovi, vystavení riziku prenasledovania
takým spôsobom, ktorý by mohol byť základom postavenia utečenca. Treba tiež poznamenať, že
jednotlivci patriaci do rodiny osoby, ktorá má nárok na medzinárodnú ochranu, by mohli mať aj
individuálne potreby ochrany.
Analýza konkrétnych profilov v súvislosti s kvalifikáciou pre štatút utečenca
1. Vládni úradníci vrátane sudcov, prokurátorov a justičných pracovníkov; a tých vnímaných ako
podporovateľov vlády
Tento profil sa vzťahuje na vládnych úradníkov, ako sú guvernéri, členovia rady, štátni zamestnanci,
ako aj členovia súdnictva ako sudcovia, prokurátori a iní justiční zamestnanci atď. Zahŕňa úradníkov a
tých, ktorí pracujú pre súdy v ústrednej, ako aj provinčnej a okresnej úrovni. Týka sa to aj jednotlivcov
vnímaných ako vláda (napríklad členovia politických skupín, starší občania, civilisti vnímaní ako špióni,
zamestnanci zahraničných veľvyslanectiev a medzinárodných organizácií atď.).
Zamestnanci ministerstiev, ktorí sú v popredí boja proti povstalcom, napríklad ministerstvo obrany,
ministerstvo vnútra a ministerstvo spravodlivosti, sú pravidelným terčom Talibanu. Sudcovia,
prokurátori a iní justiční pracovníci sú tiež významnými cieľmi pre Taliban.
V menšom rozsahu boli tiež zameraní zamestnanci iných ministerstiev, ktoré sa priamo nezúčastňujú
na boji proti povstalcom; osobné nepriateľstvo alebo otvorené vyhlásenia proti Talibanu môžu byť v
tejto súvislosti považované za relevantné okolnosti. Ďalšie zameranie povstalcov sa zameriava na
miestnych predstaviteľov okresu alebo provincií.
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Správy sa týkajú únosov a paralelných súdnych konaní pre ľudí, ktorí sú podozrievaní z toho, že pracujú
pre vládu alebo sú jej podporovateľmi alebo špiónmi. Existujú správy členov politických skupín,
zabitých Talibanom považujúcich za svojich nepriateľov (napríklad Hezb-e Islami, Jamiaat-e Islami
strana). Útoky môžu byť zamerané na miesta, kde sa zhromažďujú, napríklad na pohrebe a v mešitách.
ISKP sa systematicky zameriava aj na starších ľudí, ktorí sú podozriví zo spolupráce s vládou alebo
Talibanom. Rovnako je zdokumentované paralelné súdne trestanie jednotlivcov obvinených z toho, že
majú rodinu vo vláde.
Analýza rizík
Úkony, ktorým môžu byť vystavení jednotlivci pod týmto profilom, sú také závažné, že by znamenali
prenasledovanie (napr. zabíjanie, únos, paralelné súdne konanie).
Nie všetci jednotlivci v rámci tohto profilu by čelili riziku, ktoré je potrebné na zistenie oprávneného
strachu z prenasledovania. Individuálne posúdenie toho, či je alebo nie je primeraný stupeň
pravdepodobnosti, že žiadateľ bude čeliť prenasledovaniu, by mali brať do úvahy okolnosti, ktoré
ovplyvňujú riziko, napríklad: byť spojený s ministerstvami v súvislosti s bojom proti povstalcom (napr.
Ministerstvo obrany, (napr. sudcovia, prokurátori, iní justiční pracovníci), popredné postavenie v rámci
spoločenstva, pochádzajúce zo sporných oblastí alebo oblastí s povstaleckou prítomnosťou, osobné
nepokoje alebo otvorené vyhlásenia proti Talibanu, atď.
Rodinní príslušníci niektorých osôb pod týmto profilom by mohli byť tiež vystavení riziku ohrozenia,
ktoré by predstavovalo prenasledovanie.
Nexus k dôvodu prenasledovania
Dostupné informácie naznačujú, že prenasledovanie tohto profilu je spôsobené (imputovaným)
politickým názorom.
2. Osoby ohrozené núteným náborom ozbrojených skupín
Tento profil zahŕňa osoby, ktoré tvrdia, že sú cieľom aktérov prenasledovania, za účelom ich násilného
verbovania proti ich vôli. Rôzne ozbrojené skupiny sa uchýlia k nútenému náboru, vrátane Talibanu,
ISKP, ako aj PGMs atď.
2a. Nútené nábory Talibanu
Taliban nemá nedostatok dobrovoľníkov / rekrútorov a vo výnimočných prípadoch využíva nútený
nábor. Napríklad sa uvádza, že Taliban sa pokúša zamestnať osoby s vojenským zázemím, napríklad
členov ANSF. Taliban tiež využíva nútený nábor v situáciách akútneho tlaku.
Tlak a nátlak na vstup do Talibanu nie sú vždy násilné a často sa vykonávajú prostredníctvom rodiny,
klanu alebo náboženskej siete v závislosti od miestnych okolností.
Dá sa povedať, že dôsledky nerešpektovania sú všeobecne závažné, vrátane hlásení o ohrození rodiny
blízkych osôb, vážnych ublížení na zdraví a zabíjania.
Hoci Taliban má internú politiku nerekrútovania detí, dostupné informácie naznačujú, že sa
uskutočňuje nábor detí, najmä chlapcov po puberte. Deťom môžu byť obeťami vymývané mozgov
povstaleckými skupinami mnohými rôznymi spôsobmi a môžu byť naočkované v školách (madrassas),
vrátane toho, aby boli odvezené do Pakistanu na tréning.
2b. Nútený nábor ISKP

17

Liga za ľudské práva
Baštová 5, 811 02, Bratislava
IČO: 31807968 / DIČ : 2022095471
www.hrl.sk

tel./fax: +421 2 534 10 182
mobil: +421 918 682 457
hrl@hrl.sk

V oblastiach s pevnou prítomnosťou ISKP je vysoký tlak na komunity plne podporovať a pomáhať ISKP.
Pokiaľ ide o nábor členov, zameriavajú sa na nábor (bývalých) bojovníkov z Talibanu. Aktívny nábor
detí sa uskutočňuje aj v oblastiach pod kontrolou ISKP
2c. Nútené nábory PGM
Uvádza sa, že PGM v niektorých oblastiach využívajú priamy nátlak na ľudí, aby sa k nim pripojili,
vrátane nátlaku na deti. Závisí to od miestneho veliteľa a dynamiky lokálneho konfliktu.
Analýza rizík
Dôsledky odmietnutia (núteného) náboru by mohli predstavovať prenasledovanie (napríklad vážne
ublíženie na zdraví, zabíjanie).
Nie všetci jednotlivci v rámci tohto profilu by čelili riziku, ktoré je potrebné na zistenie oprávneného
strachu z prenasledovania. Individuálne posúdenie toho, či žiadateľ má primeraný stupeň
pravdepodobnosti čeliť prenasledovaniu, by mal brať do úvahy okolnosti, ktoré ovplyvňujú riziko, ako
napríklad: patriace do vekovej skupiny mladistvých a mladých dospelých, vojenské zázemie, oblasť
pôvodu a prítomnosť / vplyv ozbrojených skupín, zvýšenie intenzity konfliktu, postavenie klanu v
konflikte, slabá sociálno-ekonomická situácia rodiny, atď.
Nexus k dôvodu prenasledovania
Dostupné informácie naznačujú, že prenasledovanie tohto profilu je ako dôvod (imputovaný) politický
názor.
Str. 57
3. Jednotlivci vnímaní ako "westernizovaní"
Tento profil sa vzťahuje na osoby, ktoré sú vnímané ako "westernizované", napríklad kvôli ich
správaniu, vzhľadu a vyjadreným názorom, a tým sa považujú za osoby, ktoré nie sú afganské. Môže ísť
o tých, ktorí sa vrátili do Afganistanu po tom, čo strávili čas v západných krajinách.
Vo všeobecnosti možno povedať, že Afganci identifikujúci so západnými hodnotami môžu byť terčom
pre povstalecké skupiny, pretože môžu byť vnímané ako ne-islamské alebo pro-vládne alebo môžu byť
považované za špiónov.
Pokiaľ ide o spoločnosť, malo by sa rozlišovať medzi postojmi voči mužom na jednej strane a ženám na
strane druhej. Afganské ženy a deti, ktoré si zvykli na slobodu a nezávislosť na Západe, môžu mať
ťažkosti s prispôsobením sa afganským sociálnym obmedzeniam. Ženy môžu byť tiež považované za
"westernizované", keď pracujú mimo domova alebo majú vyššie vzdelanie. Ženy vnímané ako
"westernizované" môžu byť vnímané ako porušujúce kultúrne, spoločenské a náboženské normy a
môžu byť vystavené násiliu zo svojej rodiny, konzervatívnymi členmi spoločnosti a povstalcami.
Pokiaľ ide o mužov, spoločenské postoje k "westernizovaným" jednotlivcom sú zmiešané. Vyskytlo sa
len veľmi málo prípadov incidentov týkajúcich sa "Westernizácie".
Segmenty spoločnosti, väčšinou v mestách (napríklad v meste Kábul) sú otvorené západným názorom,
zatiaľ čo ostatné segmenty, väčšinou vo vidieckych alebo konzervatívnych prostrediach, sú proti.
Analýza rizík
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Úkony, ktorým by mohli byť vystavení jednotlivci pod týmto profilom, by mohlo predstavovať
prenasledovanie najmä pre ženy (napríklad násilie rodinných príslušníkov, konzervatívne prvky
spoločnosti a povstalcov).
Nie všetci jednotlivci v rámci tohto profilu by čelili riziku, ktoré je potrebné na zistenie oprávneného
strachu z prenasledovania. Individuálne posúdenie toho, či je alebo nie je primeraný stupeň
pravdepodobnosti, že žiadateľ bude čeliť prenasledovaniu, by mal brať do úvahy okolnosti, ktoré
ovplyvňujú riziko, napríklad: pohlavie (riziko pre ženy je vyššie), správanie osvojené žiadateľom, oblasť
(obzvlášť postihuje vidiecke oblasti), konzervatívne prostredie, vnímanie rodových rolí rodinou, veku
(môže byť ťažké pre deti prispôsobiť sa sociálnym obmedzeniam Afganistanu), viditeľnosť žiadateľa
atď.
Všeobecne platí, že riziko prenasledovania pre mužov vnímaných ako "westernizovaných" je
minimálne a závisí od konkrétnych individuálnych okolností.
Nexus k dôvodu prenasledovania
Dostupné informácie naznačujú, že pre tento profil je potrebné vziať do úvahy individuálne okolnosti
žiadateľa, aby sa určilo, či je možné preukázať súvislosť s dôvodom prenasledovania.
V jednotlivých prípadoch by sa mohlo vytvoriť spojenie s náboženstvom a / alebo (imputovaným)
politickým názorom alebo členstvom v konkrétnej sociálnej skupine (napríklad "westernizované" ženy
by sa mohli považovať za osobitnú sociálnu skupinu založenú na spoločnej charakteristike alebo viere,
ktorá je tak zásadná pre totožnosť alebo svedomie, že by sa nemali donútiť k tomu, aby sa jej zriekli na
základe svojej odlišnej identity pre okolitú spoločnosť).
Str. 59
4. Osoby so zdravotným postihnutím a osoby s vážnymi zdravotnými problémami
Tento profil sa vzťahuje na ľudí so zdravotným postihnutím, vrátane mentálnych postihnutí, ako aj
tých, ktorí majú vážne zdravotné problémy, vrátane ľudí s HIV, duševne chorých, zdravotných
problémov súvisiacich s drogovou závislosťou atď.
Afganská vláda nemá finančné prostriedky na prevádzku a údržbu svojich zdravotníckych zariadení; a
nemocnice, najmä mimo mesta, sú vo všeobecnosti neschopné poskytovať primeranú starostlivosť a
bežné lieky. Okrem verejných zdravotníckych zariadení existuje aj široko používaný, ale veľmi drahý
súkromný sektor.
V krajine je jedna vyhradená nemocnica pre duševné choroby a kliniky duševného zdravia vo všetkých
provinciách. Napriek tomu krajina stále trpí nedostatkom vyškolených odborníkov.
V Afganistane sú ľudia s mentálnym a telesným postihnutím často stigmatizovaní. Ich stav je niekedy
považovaný ako príčina "trestného činu proti Bohu". Vyskytlo sa zneužívanie týchto ľudí spoločnosťou
a / alebo ich rodinami. Ženy, vysídlené osoby a vrátení migranti s problémami duševného zdravia sú
mimoriadne zraniteľní. Existuje tiež nedostatok vhodnej infraštruktúry, ktorá by pokrývala potreby ľudí
so zdravotným postihnutím. Existujúce štruktúry sa vo veľkej miere sústreďujú len v niekoľkých
mestských oblastiach.
Analýza rizík
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Chýbajúci personál a adekvátnej infraštruktúry na primerané riešenie potrieb ľudí s (vážnymi)
zdravotnými problémami nespĺňa požiadavku, aby bolo možné identifikovať za aktéra prenasledovania
alebo vážneho bezprávia v súlade s článkom 6 kvalifikačnej smernice, pokiaľ štátny príslušník tretej
krajiny nie je úmyselne zbavený zdravotnej starostlivosti.
V prípade osôb žijúcich s mentálnym a fyzickým postihnutím by individuálne posúdenie, či
diskriminácia a týranie spoločnosťou a / alebo rodinou môže predstavovať prenasledovanie, by mala
brať do úvahy závažnosť a / alebo opakovanosť týchto činov alebo ich vznik ako akumulácia rôznych
opatrení.
Nie všetci jednotlivci v rámci tohto profilu by čelili riziku, ktoré je potrebné na zistenie oprávneného
strachu z prenasledovania. Individuálne posúdenie, či žiadateľ má primeraný stupeň pravdepodobnosti
čeliť prenasledovaniu, by mal brať do úvahy okolnosti, ktoré ovplyvňujú riziko, ako napríklad: povaha a
viditeľnosť duševného alebo telesného postihnutia, negatívne vnímanie rodinou atď.
Nexus k dôvodu prenasledovania
Dostupné informácie naznačujú, že prenasledovanie osôb žijúcich so znateľným mentálnym alebo
telesným postihnutím by mohlo byť podradené z dôvodu príslušnosti k určitej sociálnej skupine,
definované vrodenou charakteristikou a odlišnou identitou spojenou s ich stigmatizáciou okolitou
spoločnosťou.
Str. 66
5. Afganci vnímaní ako bohatí
Tento profil sa vzťahuje na jednotlivcov vnímaných inými ako bohatí, ako sú podnikatelia, majitelia
zmenární, navrátilci atď.
Únosy a vydieranie Afgancov považovaných za bohatých a ich rodinných príslušníkov prebieha po celej
krajine. Trestné gangy sa považujú za výrazný problém v mestách ako Kábul a Herat.
Povstalci sa tiež čoraz viac zameriavajú na finančne zabezpečených Afgancov, napr. únosom za výkupné.
Navrátilci by mohli byť vnímaní afganskou spoločnosť ako za bohatých. Sú zaznamenané prípady, kedy
navrátilci dostali hrozby alebo boli vydieraní zločincami z dôvodu ich vnímaného bohatstva.
Analýza rizík
Jednotlivci pod týmto profilom by mohli byť vystavení činom, ktoré sú tak závažné, že by predstavovali
prenasledovanie (napríklad únos).
Nie všetci jednotlivci v rámci tohto profilu by čelili riziku, ktoré je potrebné na zistenie oprávneného
strachu z prenasledovania. Individuálne posúdenie, či žiadateľ má primeraný stupeň pravdepodobnosti
čeliť prenasledovaniu, by mal zohľadniť určité okolnosti, ako napríklad: viditeľnosť žiadateľa,
prostriedky dostupné na zabezpečenie jeho bezpečnosti (napr. Mocenské postavenie alebo vplyv, sieť,
finančné prostriedky) atď.
Členovia rodiny a najmä deti jednotlivcov, ktorí sú vnímaní ako bohatí, by mohli byť tiež vystavení
riziku ohrozenia, ktoré by znamenalo prenasledovanie.
Nexus k dôvodu prenasledovania
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Dostupné informácie ukazujú, že v prípade jednotlivcov, ktorí sú vnímaní ako bohatí, neexistuje vo
všeobecnosti žiadna súvislosť s Dohovorom o prenasledovaní. Týmto nie sú dotknuté jednotlivé
prípady, v ktorých by sa mohla zistiť súvislosť na základe ďalších okolností
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