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ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
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Ταχ. Κώδικας: 182 33 
τηλ: 2131629721, -22, 23 
e-mail: appealsauthority@migration.gov.gr 

 
 
                                                                                                     Άγιος Ιωάννης Ρέντης,26/8/2021 
                                                                                                     Αρ. Πρωτ.:205849/2021 

 

 
Απόφαση Β΄ Βαθμού 
Decision on appeal 

 

Στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, στην έδρα της Αρχής Προσφυγών (Λεωφ. Θηβών 

196-198), στις 19.5.2021, μετά από  πρόσκληση του Προέδρου της, σε συνέχεια του 

7684/14.5.2021 εγγράφου της Διευθύντριας της Αρχής Προσφυγών, συνεδρίασε 

δημόσια η 10η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών με μονομελή σύνθεση υπό τον 

Πρόεδρο αυτής: 

Αριστοτέλη Ασπρέα, Εφέτη Δ.Δ. 

και γραμματέα την Αγγελική Αστερή, υπάλληλο της Αρχής Προσφυγών.   

 

Η Επιτροπή συνεδρίασε για να αποφασίσει επί της 11229/22.4.2021  

(11232/22.4.2021) προσφυγής του, κατά δήλωσή του, υπηκόου Αφγανιστάν, (Επ) 
[…] (Όν) […] του […] και της […], με ημ. γεν. […], ο οποίος δεν παραστάθηκε, 

περιήλθε, όμως, στην Επιτροπή σχετική βεβαίωση του Διοικητή του Κέντρου 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης […] στο οποίo διαμένει 

κατά της 42389/20.11.2020 απόφασης του  Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου 

Λέσβου (ΠΓΑ Λέσβου). 

                                       
                                   

Αφού έλαβε υπόψη 
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α) τις διατάξεις του Ν.Δ. 3989/1959 «Περί κυρώσεως της πολυμερούς Συμβάσεως 

περί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων» (Α΄ 201), όπως συμπληρώθηκε με 

τον Α.Ν. 389/1968 «Περί κυρώσεως του Πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης της 

31.1.1967 εν σχέσει προς την Νομικήν Κατάστασιν των Προσφύγων» (Α΄ 125),  

 

β) τις διατάξεις του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 

169) 

 

γ) τις διατάξεις του ν. 4375/2016  «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, 

Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής 

Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις 

της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

«σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος 

διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 51 ),  

 

δ) τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), 

 

ε) την 3004/15.07.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών» 

(ΦΕΚ 2206, τ. Β΄) και την 25987/25.11.2019 απόφαση του Υπουργού Προστασίας 

του Πολίτη «Τροποποίηση κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών – 

Προσαρμογή προς τις διατάξεις  των άρθρων 92 και 107 και 116 του ν. 4636/2019 

(Α΄ 169)» (Β΄ 4284/27.11.2019), 

 

στ) την 3006/18.7.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

Οικονομικών, περί Συγκρότησης και σύνθεσης των Ανεξάρτητων Επιτροπών 

Προσφυγών των άρθρων 4 και 5 του Ν. 4375/2016 (Α’ 51) (Υ.Ο.Δ.Δ. 392, διόρθωση 

σφαλμάτων Υ.Ο.Δ.Δ. 429/5.8.2016) και την 1061/6.12.2019 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης «Περί 

Ανασυγκρότησης, συμπλήρωσης και ανανέωσης θητείας των Προέδρων και μελών 

των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών. Τροποποίηση 

διατάξεων της 3006/18.7,2016 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
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Δικαιωμάτων και Οικονομικών (392 Υ.Ο.Δ.Δ. και διορθωτικό ΦΕΚ 429 Υ.Ο.Δ.Δ.) 

«Συγκρότηση και σύνθεση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών των άρθρων 4 

και 5 του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51 Α΄)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (1035 

Υ.Ο.Δ.Δ.),  

 

ζ) την 3005/20.07.2016 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

Οικονομικών, περί Συγκρότησης και σύνθεσης των Ανεξάρτητων Επιτροπών 

Προσφυγών των άρθρων 4 και 5 του Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α’ 51) (ΦΕΚ 392, τ. 

Υ.Ο.Δ.Δ.), όπως τροποποιήθηκε με τις 127/4.1.2019 (ΦΕΚ 5/8.1.2019, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) 

και 1061/6.12.2019 (ΦΕΚ 1035/6-12-2019, τ.Υ.Ο.Δ.Δ) Κ.Υ.Α, 

η) όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου.  

 

 
Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο 

 

 
Α. Επί της διαδικασίας – Ισχυρισμοί  
 

1. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, ο 

προσφεύγων προσήλθε στις 19.11.2019 στο ΠΓΑ Λέσβου και υπέβαλε αίτηση για 

την παροχή διεθνούς προστασίας. Δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να επιστρέψει στη χώρα 

καταγωγής του «Εξαιτίας του πολέμου – έλλειψη ασφάλειας – και δεν μπορώ να πάω 

στο σχολείο». Στη συνέχεια, ο προσφεύγων παρέστη σε προφορική συνέντευξη στις 

27.10.2020 με τη συνδρομή διερμηνέα κατά τη διεξαγωγή της οποίας επιβεβαίωσε τα 

στοιχεία της αρχικής καταγραφής του και επιπλέον δήλωσε ότι: Ανήκει στη φυλή των 

Hazara και είναι σιίτης μουσουλμάνος στο θρήσκευμα. Γεννήθηκε και έζησε στο 

χωριό […] στην περιοχή Sharistan, το οποίο υπάγεται διοικητικά στην επαρχία 

Daykundi ενώ τα τελευταία τέσσερα (4) έτη της ζωής του μετέβη στο Ιράν, που 

αποτελεί τον τελευταίο τόπο της διαμονής του. Φοίτησε στο σχολείο 10 έτη ενώ στη 

χώρα του εργαζόταν ως εργάτης. Είναι άγαμος και άτεκνος και η πατρική του 

οικογένεια αποτελείται από τους γονείς του που ζουν στο Ιράν και τις 2 αδερφές του 

που ζουν στο Αφγανιστάν. Μετέβη παράτυπα από το Αφγανιστάν στο Πακιστάν και 

στη συνέχεια στο Ιράν, όπου παρέμεινε για διάστημα περίπου τεσσάρων ετών, ενώ 

στη συνέχεια ταξίδεψε στην Τουρκία, όπου παρέμεινε για περίπου μία (1) εβδομάδα, 

τέλος, στις 18/09/2019, εισήλθε δια θαλάσσης στην Ελλάδα, στη Λέσβο. Εγκατέλειψε 
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τη χώρα καταγωγής του διότι δεν είχε την δυνατότητα να συνεχίσει την εκπαίδευση 

του στο σχολείο και επειδή δεν ένιωθε ασφαλής, λόγω του πολέμου που υπάρχει στη 

χώρα. Ειδικότερα, ανέφερε ότι σταμάτησε το σχολείο, αφότου είχε ήδη λάβει 10 έτη 

σχολικής εκπαίδευσης, διότι μέχρι 10 τάξεις δίδασκαν στο συγκεκριμένο σχολείο και 

για να συνεχίσει κάποιος τις σπουδές του έπρεπε να μεταβεί στις μεγάλες πόλεις. 

Δεν είχε την οικονομική δυνατότητα για να μεταβεί σε κάποια μεγάλη πόλη, ούτε είχε 

κάποιον που θα μπορούσε να τον στηρίξει οικονομικά, προκειμένου να συνεχίσει τις 

σπουδές του. Ερωτηθείς για ποιο λόγο δεν επιθυμεί να επιστρέψει στην χώρα 

καταγωγής του, απάντησε ότι οι γονείς του βρίσκονται στο Ιράν και δεν έχει κανένα 

υποστηρικτικό δίκτυο στο Αφγανιστάν. Κληθείς να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν ένιωθε 

ασφαλής, αναφέρθηκε στις εκρήξεις και στις επιθέσεις αυτοκτονίας που συμβαίνουν 

διαρκώς στη χώρα του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ακόμα και στα σχολεία και 

στα πανεπιστήμια, οι άνθρωποι κινδυνεύουν. Ερωτηθείς αν ο ίδιος έχει προσωπικά 

βιώσει κάποια επίθεση ή ήταν παρών σε κάποια έκρηξη, απάντησε αρνητικά. Σε 

διευκρινιστική ερώτηση αν κινδύνευσε προσωπικά ο ίδιος ή κάποιο κοντινό του 

πρόσωπο, λόγω της έκρυθμης κατάστασης ασφαλείας στη χώρα του, δήλωσε ότι η 

ανιψιά του πατέρα του σκοτώθηκε στην Καμπούλ, σε μια εκδήλωση διαμαρτυρίας, 

ενώ προσέθεσε ότι, πριν από 7 χρόνια περίπου, οι Ταλιμπάν, σταμάτησαν εκείνον 

στο δρόμο προς την Καμπούλ, επειδή έκαναν έλεγχο για κυβερνητικά έγγραφα στους 

οδηγούς που ταξίδευαν, αλλά τον άφησαν ελεύθερο να φύγει δίχως να τον βλάψουν, 

αν και δεν είχε έγγραφα. Ερωτηθείς τι πιστεύει ότι θα του συμβεί σε περίπτωση 

επιστροφής του στην χώρα του όπου δεν διαθέτει κάποιο συγγενικό δίκτυο σε άλλες 

πόλεις στο Αφγανιστάν, απάντησε ότι δεν επιθυμεί να επιστρέψει στην χώρα 

καταγωγής του, διότι: «Η οικογένειά μου είναι στο Ιράν, δεν έχω κανέναν πίσω στο 

Αφγανιστάν σε άλλες πόλεις, αποδέχτηκα τον κίνδυνο να ταξιδέψω με αυτόν τον 

τρόπο για να έρθω εδώ και θα προσπαθήσω να προχωρήσω και να φτάσω σε άλλες 

χώρες, δεν θα επιστρέψω στη χώρα μου.». Ερωτηθείς αν θα μπορούσε να 

επιστρέψει στο Αφγανιστάν και να μετεγκατασταθεί σε κάποια άλλη περιοχή, όπως η 

Mazar-e Sharif, ο προσφεύγων απάντησε αρνητικά. Τέλος, δήλωσε ότι: «Ζούσα με 

τον θείο μου στο Ιράν και ήρθαμε στην Ελλάδα μαζί, θα ήθελα να συνενωθώ με 

εκείνον και να μείνω με τον θείο στην Αθήνα». 

2. Επειδή, με την προσβαλλόμενη απόφαση απορρίφθηκε η αίτηση του 

προσφεύγοντος να τύχει διεθνούς προστασίας ως αβάσιμη και διατάχθηκε η 

επανεισδοχή του στην Τουρκία σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3907/2011. Κατά 

της απόφασης αυτής ο προσφεύγων άσκησε την υπό κρίση προσφυγή. 
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3. Επειδή, η υπό εξέταση προσφυγή έχει ασκηθεί εμπροθέσμως (βλ. το 

3871/13.4.2021 αποδεικτικό επίδοσης) και εν γένει  παραδεκτώς και πρέπει να 

εξεταστεί περαιτέρω στην ουσία της.  

4. Επειδή, εξάλλου, με την προσφυγή του, όπως αυτή αναπτύσσεται με το 

8699/14.5.2021 υπόμνημα, ο προσφεύγων ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι αν 

επιστρέψει στη χώρα του θα υποστεί δίωξη, που οφείλεται στην εθνοτική καταγωγή 

και τη θρησκεία του. 

 

 
Β. Αξιολόγηση των ισχυρισμών - Πηγές 
 

1. Επειδή, η όλη αξιοπιστία του αιτούντος διεθνούς προστασίας αξιολογείται 

αρχικά ως προς την συνοχή και το περιεχόμενο των ισχυρισμών σε συνάρτηση με τα 

στοιχεία προσωπικού προφίλ (ηλικία, φύλλο, χώρα καταγωγής, εκπαιδευτικό 

υπόβαθρο, κατάσταση υγείας κλπ) και ως προς σαφήνεια των προβαλλόμενων 

ισχυρισμών και τη δυνατότητα του αιτούντος να αναφέρεται σε λεπτομέρειες 

(εσωτερική αξιοπιστία). Στη συνέχεια οι ισχυρισμοί του αιτούντος διεθνούς 

προστασίας ελέγχονται με αντιπαραβολή προς το ευρύτερο πλαίσιο και τις ισχύουσες 

συνθήκες στη χώρα καταγωγής του, βάσει της πληροφόρησης που δύναται να 

παρασχεθεί από έγκριτους εθνικούς φορείς, διεθνείς οργανισμούς και μη 

κυβερνητικές οργανώσεις - εξωτερική αξιοπιστία (βλ. άρθρο 4 του ν. 4636/2019, 

«Εγχειρίδιο για τις διαδικασίες και τα κριτήρια καθορισμού του καθεστώτος των 

προσφύγων» του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους 

πρόσφυγες, στ΄έκδοση, Αθήνα 2009, παρ. 40-42, σελ. 17, «Προσφυγικό Δίκαιο», 

Μαρίας – Ντανιέλλας Μαρούδα και Βασιλικής Σαράντη, σελ. 37 κ.ε.). 

2. Επειδή, περαιτέρω στην παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν 4636/2019 ορίζεται 

ότι: «όταν στοιχεία των δηλώσεων του αιτούντος δεν τεκμηριώνονται με έγγραφα ή 

άλλες αποδείξεις, τα στοιχεία αυτά δεν χρειάζονται επιβεβαίωση, όταν πληρούνται οι 

ακόλουθοι όροι: α) έχει καταβάλει πραγματική προσπάθεια να τεκμηριώσει την 

αίτησή του, β) έχει υποβάλει όλα τα συναφή στοιχεία, τα οποία διαθέτει και έχει δώσει 

ικανοποιητική εξήγηση για την τυχόν έλλειψη άλλων λυσιτελών στοιχείων, γ) οι 

δηλώσεις του θεωρούνται συνεπείς και ευλογοφανείς δεν έρχονται σε αντίθεση με 

ειδικά και γενικά στοιχεία που αφορούν την περίπτωσή του, δ) αιτήθηκε την παροχή 

διεθνούς προστασίας το ταχύτερο δυνατόν, εκτός αν αποδείξει ότι υπήρχε σοβαρός 

λόγος που τον εμπόδισε να το πράξει ε) η γενική αξιοπιστία του αιτούντος είναι 

αποδεδειγμένη.  Σε κάθε περίπτωση ισχύει το ευεργέτημα της αμφιβολίας». 
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3. Επειδή, όσον αφορά τα δηλωθέντα προσωπικά στοιχεία του  

προσφεύγοντος, ήτοι τα στοιχεία ταυτότητας του, την ιθαγένεια, τον τόπο καταγωγής, 

την εθνοτική του καταγωγή ως Hazara  (είναι από τις μεγαλύτερες εθνοτικές 

μειονότητες στο Αφγανιστάν, αυτόχθονες της περιοχής Hazarazat στο κεντρικό 

Αφγανιστάν και αντιπροσωπεύουν έως και το 20% των 30 εκατομμυρίων κατοίκων 

της χώρας. Τα ασιατικά χαρακτηριστικά και η γλώσσα τους Hazaragi, μια διάλεκτος 

της περσικής γλώσσας, τους ξεχωρίζουν από τις άλλες εθνότητες), το θρήσκευμά του 

(σιίτης μουσουλμάνος: οι Hazara είναι κυρίως σιίτες μουσουλμάνοι), το μορφωτικό 

επίπεδο και την οικογενειακή του κατάσταση καθώς και όλους τους λοιπούς μη 

κρίσιμους ισχυρισμούς του, επειδή δεν αντικρούονται από άλλα στοιχεία του 

φακέλου, ενώ δηλώθηκαν με συνέπεια καθόλη τη διάρκεια της επικοινωνίας του  με 

τις αρχές ασύλου, η Επιτροπή τα δέχεται ως αξιόπιστα.  

4. Επειδή, περαιτέρω, όσον αφορά στην εσωτερική αξιοπιστία, η αφήγηση 

του προσφεύγοντος σχετικά με τον ισχυρισμό  του  ότι φοβάται να επιστρέψει στη 

χώρα καταγωγής του α) εξαιτίας της γενικότερης ανασφάλειας λόγω του πολέμου και 

της έλλειψης υποστηρικτικού δικτύου εκεί και β) επειδή είναι σιίτης Hazara, κρίνεται 

επαρκής και ο σχετικός ισχυρισμός, κατόπιν αντιπαραβολής με τις πηγές κατωτέρω, 

ως αξιόπιστος. 

5. Επειδή, σχετικά με την μεταχείριση και τις επιθέσεις εναντίον των σιιτών 
Χαζάρα στο Αφγανιστάν καθώς και τις κοινωνικές διακρίσεις σε βάρος τους: 

Οι Hazara έχουν αντιμετωπίσει σοβαρές μακροχρόνιες διακρίσεις και 
βία από τους σουνίτες που αποτελούν και την πλειοψηφία του πληθυσμού της 

χώρας. Οι διακρίσεις αυτές οφείλονται στα θρησκευτικά τους πιστεύω (σιίτες) αλλά 

και στα φυσικά χαρακτηριστικά τους που τους καθιστούν εύκολα αναγνωρίσιμους. 

Κατά την δεκαετία του ’90 που την εξουσία είχαν οι Ταλιμπάν σημειώθηκαν 
πολλές σφαγές των Hazara, με μεγαλύτερες αυτές στην Mazar-e-Sharif το 1998 

(κατά μετριοπαθείς υπολογισμούς σφαγιάστηκαν τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι σε 

τρεις μέρες), στην Bamiyan (2001) και στην Καμπούλ (1993). Μετά την πτώση των 

Ταλιμπάν το 2001, η θέση των Hazara βελτιώθηκε και αναγνωρίστηκαν 

συνταγματικά ως μία από τις φυλές του Αφγανιστάν.1 ΟΙ χαζάρα περιγράφονται ως 

πιο προοδευτικοί κοινωνικά και πολιτιστικά σε σχέση με άλλες εθνοτικές ομάδες στο 

Αφγανιστάν, ιδίως ως προς την εκπαίδευση και τα δικαιώματα των γυναικών. 2 

 

1 European Union: European Asylum Support Office (EASO), EASO Country of Origin Information Report. Afghanistan Individuals 
targeted by armed actors in the conflict, December 2017, σελ. 53-54, διαθέσιμο: 
http://www.refworld.org/docid/5a38cd874.html   
2 EASO – European Asylum Support Office: Hazaras, Shias [Q13], 29 July 2020 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2036879/2020_08_Q13_EASO_COI_Query_Response_2020_AFG_Hazara_Shia.pdf  
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Σύμφωνα με την ΥΑ/ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (2018), υπάρχουν αναφορές 

ότι οι Hazara εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κοινωνικές διακρίσεις, να 

υπόκεινται σε παράνομη φορολογία, να στοχοποιούνται για καταναγκαστική εργασία, 

αλλά και σωματική κακοποίηση. Ιστορικά οι Hazara έχουν περιθωριοποιηθεί και 

υποστεί διακρίσεις από τους Pashtuns. Παρότι σημειώθηκε σημαντική οικονομική και 

πολιτική πρόοδος από την πτώση του καθεστώτος των Ταλιμπάν το 2001, 

πρόσφατα, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση περιστατικών παρενόχλησης, 

εκφοβισμού, απαγωγών και δολοφονιών από τους Ταλιμπάν και άλλα 

αντικυβερνητικά στοιχεία.3  

Η ίδια τάση καταγράφεται και σε έκθεση του EASO, όπου αναφέρεται ότι το 

2016 ξεκίνησαν σεχταριστικές επιθέσεις εναντίων της σιιτικής μειονότητας της χώρας 

που εξακολούθησαν αμείωτες και το 2017.4 Σεχταριστικές επιθέσεις εναντίον των 

σιιτών (χαζάρα) εξακολουθούν να καταγράφονται.5 Σύμφωνα με αναλυτές, οι Hazara 

και άλλοι σιίτες κινδυνεύουν σε συγκεντρώσεις σε χώρους λατρείας, σε θρησκευτικές 

εορταστικές συγκεντρώσεις, σε πολιτικές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, κυρίως σε 

πόλεις όπως η Καμπούλ, η Mazar-e-Sharif, η Herat. Επίσης, οι Hazara κινδυνεύουν 

στα οδικά ταξίδια, καθώς έχει σημειωθεί πληθώρα περιστατικών που Hazara έχουν 

απαχθεί από λεωφορεία, κυρίως σε αγροτικές/επαρχιακές περιοχές στις επαρχίες 

 

3 UNHCR – UN High Commissioner for Refugees: UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs 
of Asylum-Seekers from Afghanistan, 30 August 2018, διαθέσιμο: 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1442171/90_1535962899_2018-08-30-unhcr-afghanistan-guidelines.pdf, σελ. 93, UN High 
Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-
Seekers from Afghanistan, 19 April 2016, HCR/EG/AFG/16/02, διαθέσιμο: http://www.refworld.org/docid/570f96564.html , 
σελ. 76, United States Department of State, 2016 Country Reports on Human Rights Practices - Afghanistan, 3 March 
2017, διαθέσιμο: http://www.refworld.org/docid/58ec8a7fa.html  
4 European Union: European Asylum Support Office (EASO), EASO Country of Origin Information Report. Afghanistan Individuals 
targeted by armed actors in the conflict, December 2017, σελ. 53-54, διαθέσιμο: 
http://www.refworld.org/docid/5a38cd874.html, United States Department of State, 2016 Report on International Religious 
Freedom - Afghanistan, 15 August 2017, διαθέσιμο: http://www.refworld.org/docid/59b7d8f4a.html   
5 Washington Post, ‘We Suffer More’: Rising Violence on Shiite Targets Takes Toll on Afghanistan’s Hazaras, 21 March 2018, 
https://www.washingtonpost.com/world/kabul-suicide-bomber-strikes-shiite-ceremony-killing-at-least-
29/2018/03/21/e6e6e3ce-2cfa-11e8-b0b0-f706877db618_story.html, UNAMA, Afghanistan: Annual Report on the Protection 
of Civilians in Armed Conflict 2017, February 2018, http://www.refworld.org/docid/5a854a614.html, US Commission on 
International Religious Freedom, Annual Report: Afghanistan, April 2017, 
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Afghanistan.2017.pdf, New York Times, Hazaras Protest after an ISIS Attack Kills 10 
in Kabul, 9 March 2018, https://www.nytimes.com/2018/03/09/world/asia/suicide-attack-kabul-hazaras.html, NPR, ISIS Claims 
Responsibility for Deadly Attack Aimed at Afghan Hazaras, 9 March 2018, https://www.npr.org/sections/thetwo-
way/2018/03/09/592210383/isis-claims-responsibility-for-deadly-attack-aimed-at-afghan-hazaras, Amnesty International, 
Amnesty International Report 2017/18: Afghanistan, 22 February 2018, http://www.refworld.org/docid/5a99395da.html,  
HRW, World Report 2018: Afghanistan, 18 January 2018, http://www.refworld.org/docid/5a61eeac4.html,  Pahjwok News, 
Taliban out to Foment Ethnic Trouble in Ghazni: Governor, 13 January 2018, 
https://www.pajhwok.com/en/2018/01/13/taliban-out-foment-ethnic-trouble-ghazni-governor, IHRC, Attacks Against Hazaras 
in Afghanistan, 2017, 
http://www.aihrc.org.af/media/files/A%20Short%20Report%20on%20Attack%20against%20Hazaras_English_Final.pdf, The 
Guardian, Insurgents Kill up to 50 Afghan Villagers in Northern Province, 6 August 2017, 
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/06/insurgents-kill-up-to-50-afghan-villagers-in-northern-province, RFE/RL, 
Islamic State Proving Resilient in Afghanistan in Face of Targeted Campaign, 4 August 2017, 
http://www.refworld.org/docid/5a9fb779a.html,  Huffington Post, Why ISIS Have Declared War on the Hazara Shias of 
Afghanistan, 26 June 2017,https://www.huffingtonpost.in/syed-zafar-mehdi/why-isis-have-declared-war-on-the-hazara-shias-
of-afghanistan_a_22504421/   
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Baghlan, Sar-e-Pul, Ghor, Wardak, Balkh, Ghazni και Zabul. Σύμφωνα με αναφορά 

των Ηνωμένων Εθνών για το Αφγανιστάν, κατά το 2016 υπήρξε μείωση σε σχέση με 

το 2015 του αριθμού των Hazara που απήχθησαν. Καταγράφηκαν 16 περιστατικά 

στα οποία απήχθησαν 85 Hazara άμαχοι πολίτες σε σχέση με 26 περιστατικά το 

2015 στα οποία απήχθησαν 224 Hazara άμαχοι. Κατά το 2016 τα περιστατικά αυτά 

των απαγωγών σημειώθηκαν στις επαρχίες Baghlan, Uruzgan, Sar-e-Pul, Wardak, 

Daikundi, Ghor. Εξαίρεση στην πτωτική τάση των απαγωγών αμάχων Hazara 

αποτελεί η επαρχία Wardak, όπου το 2016 σημειώθηκαν 7 περιστατικά απαγωγών 

στα οποία απήχθησαν 34 άμαχοι. Η αύξηση αυτή αποδίδεται εν μέρει στις 

συγκρούσεις που υφίστανται μεταξύ των Hazara και των Kuchi.6  

Πρόσφατη έκθεση του ΕΑSO (2019) αναφέρει ότι τα άτομα της εθνότητας 

Hazara στο θρήσκευμα είναι κυρίως σιίτες και τα δύο προφίλ θα πρέπει να 

αναγιγνώσκονται συνδυαστικά. Οι Hazara εκπροσωπούνται επίσης σε μεγάλο βαθμό 

στις περισσότερες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Καμπούλ. Η εθνότητα των 

Hazara δύναται να αναγνωριστεί συνήθως από τη φυσική τους εμφάνιση. Πλέον η 

δίωξη αποκλειστικά λόγω του ότι κάποιος ανήκει στην εθνοτική ομάδα των Hazara 

δεν είναι συνηθισμένη στο Αφγανιστάν, αλλά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

«επιβαρυντικές» περιστάσεις, όπως η περιοχή προέλευσης και ο τομέας της 

εργασίας (π.χ. περιοχές όπου το ISIS/ISKP έχει επιχειρησιακή παρουσία), το 

επάγγελμα, η συμμετοχή σε θρησκευτικές πρακτικές, ο πολιτικός ακτιβισμός κλπ.7  

Σύμφωνα με την ίδια αναφορά (EASO 2019) η σιιτική κοινότητα 
εκπροσωπείται δυσανάλογα μεταξύ των αμάχων θυμάτων στην Καμπούλ και 
την Herat. Υπάρχουν αναφορές για επιθέσεις εναντίον σιιτών, ειδικά σε μέρη όπου 

αυτοί συγκεντρώνονται, όπως τζαμιά, και κατά τη διάρκεια θρησκευτικών εορτασμών 

και πολιτικών διαδηλώσεων. Συγ κεκριμένα, το ISKP έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις 

που στοχεύουν τις σιιτικές κοινότητες σε διάφορες πόλεις. Ωστόσο, η εδαφική 

εμβέλεια του ISKP είναι περιορισμένη. Επίσης, αναφέρονται περιστατικά διακρίσεων 

κατά της σιιτικής κοινότητας. Οι πράξεις στις οποίες θα μπορούσαν να εκτεθούν 

άτομα με αυτό το προφίλ (σιίτες) είναι τέτοιας βαρύτητας που θα ισοδυναμούσαν με 
 

6 European Union: European Asylum Support Office (EASO), EASO Country of Origin Information Report. Afghanistan Individuals 
targeted by armed actors in the conflict, December 2017, σελ. 53-54, διαθέσιμο: 
http://www.refworld.org/docid/5a38cd874.html, Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade, Thematic 
report: Hazaras in Afghanistan, 18 September 2017, διαθέσιμο: http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/country-
information-report-hazaras-thematic.pdf, UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), Afghanistan: Annual Report 2015, 
Protection of Civilians in Armed Conflict, February 2016, διαθέσιμο: http://www.refworld.org/docid/56c17b714.html, UN 
Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), Afghanistan Protection of Civilians in Armed Conflict Annual Report 2016, February 
2017, διαθέσιμο: http://www.refworld.org/docid/58bd20104.html, UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), 
Afghanistan: Protection of Civilians in Armed Conflict - Midyear Report 2017, July 2017, διαθέσιμο: 
http://www.refworld.org/docid/596e0b5e4.html  
7 EASO – European Asylum Support Office: Country Guidance: Afghanistan; Guidance note and common analysis, June 2018, 
σελ. 61, διαθέσιμο: https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-country-guidance-afghanistan-2018.pdf 
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δίωξη (π.χ. σεχταριστικές επιθέσεις). Όταν οι εν λόγω πράξεις είναι (αποκλειστικά) 

μέτρα που εισάγουν διακρίσεις, η ατομική αξιολόγηση του κατά πόσον η διάκριση θα 

μπορούσε να ισοδυναμεί με δίωξη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σοβαρότητα και 

/ ή την επανάληψη των πράξεων ή εάν αυτές εμφανίζονται ως σώρευση διαφόρων 

μέτρων. Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα με αυτό το προφίλ το επίπεδο κινδύνου 

που απαιτείται για να αποδειχθεί βάσιμος φόβος δίωξης. Η ατομική αξιολόγηση του 

κατά πόσον υπάρχει ή όχι εύλογος βαθμός πιθανότητας για τον αιτούντα να 

αντιμετωπίσει διώξεις θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη περιστάσεις που επηρεάζουν 

τον κίνδυνο, όπως: περιοχή προέλευσης (περιοχές όπου το ISKP έχει επιχειρησιακή 

παρουσία), συμμετοχή σε θρησκευτικές πρακτικές, πολιτικός ακτιβισμός κ.λπ.8 

Περαιτέρω, σύμφωνα με έκθεση της Αμερικανικής Επιτροπής για τη Διεθνή 

Θρησκευτική Ελευθερία-USCIRF, το 2019 εν μέσω της τρέχουσας αντικυβερνητικής 

εξέγερσης, οι Ταλιμπάν και το ISKP που εμφανίστηκε το 2015, συνέχισαν τις 
επιθέσεις εναντίον των θρησκευτικών μειονοτήτων, ιδίως των σιιτών Hazara 
που τους κατηγορούν ως άπιστους και οι οποίοι υπέστησαν βάναυση δίωξη 
υπό την κυριαρχία των Ταλιμπάν. Στις πρόσφατες επιθέσεις συγκαταλέγονται: 

βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στις 17 Αυγούστου 2019 σε γαμήλια δεξίωση 

ζευγαριού Hazara σιιτών στην Καμπούλ στην οποία σκοτώθηκαν 63 άτομα και 

τραυματίστηκαν 182, βομβαρδισμός τζαμιού σιιτών στο Ghazni στις 6 Ιουλίου 2019 

όπου σκοτώθηκαν δύο άτομα και τραυματίστηκαν 20, επίθεση εναντίον ενός ιερού 

και νεκροταφείου σιιτών στην Καμπούλ στις 31 Μαρτίου 2019 κατά τη διάρκεια των 

εορτασμών του Νουρούζ στην οποία σκοτώθηκαν έξι άτομα και τραυματίστηκαν 20, 

και επίθεση στις 7 Μαρτίου 2019 σε μνημόσυνο για έναν ηγέτη Hazara, τον Abdul Ali 

Mazari ο οποίος σκοτώθηκε από τους Ταλιμπάν το 1995, σε μια γειτονιά Hazara 

σιιτών στην Καμπούλ, στην οποία σκοτώθηκαν  11 άτομα και τραυματίστηκαν 95. Η 

δυνατότητα της αφγανικής κυβέρνησης να παρέχει ασφάλεια στους πολίτες της 

παρεμποδίστηκε από τον περιορισμένο έλεγχο που ασκεί επί του συνόλου του 

κυρίαρχου εδάφους της. Η κυβέρνηση διαθέτει επίσης περιορισμένη ικανότητα 

ελέγχου της επικράτειας που ευρίσκεται τύποις υπό τον έλεγχό της. Αυτό 

περιλαμβάνει την έλλειψη κυβερνητικής εποπτείας επί των θρησκευτικών 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με σχεδόν τα 100.000 εκ των 160.000 θρησκευτικών 

σχολείων (madrassas) σε όλη τη χώρα να παραμένουν μη καταγεγραμμένα, 

σύμφωνα με έκθεση για την τρομοκρατία του 2018 του Υπουργείου Εξωτερικών. Το 

Υπουργείο θρησκευτικών υποθέσεων αναφέρει ότι η έλλειψη εποπτείας σε αυτά τα 

 

8 EASO – European Asylum Support Office: Country Guidance: Afghanistan; Guidance note and common analysis, June 2018, 
σελ. 62, https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-country-guidance-afghanistan-2018.pdf 
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ιδρύματα συνέβαλε στο να μετατραπούν σε θύλακες προπαγάνδας υπέρ της 

εξτρεμιστικής ιδεολογίας των Ταλιμπάν και να χρησιμεύσουν ως βασικός χώρος 

στρατολόγησης για τις εξτρεμιστικές ομάδες μεταξύ ευάλωτων πληθυσμών. 9  

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Αρωγής των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν- 

UNAMA, η UNAMA συνέχισε να τεκμηριώνει την υποκινούμενη από σεχταριστικά 

κίνητρα βία από τα αντικυβερνητικά στοιχεία (Anti-Government Elements), κυρίως το 

ISIS/ISKP, εναντίον του πληθυσμού των θρησκευτικών μειονοτήτων των 

μουσουλμάνων σιιτών, οι περισσότεροι από τους οποίους ανήκουν στην εθνοτική 

ομάδα των Hazara. Σε αντίθεση με τον υψηλό αριθμό απωλειών αμάχων που 

προκλήθηκαν από επιθέσεις με σεχταριστικά κίνητρα τα προηγούμενα χρόνια, η 

UNAMA κατέγραψε μείωση κατά 35% στις απώλειες αμάχων από τέτοιες επιθέσεις 

το 2019. Οι περισσότερες απώλειες προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια πολιτιστικών και 

θρησκευτικών δραστηριοτήτων της μουσουλμανικής κοινότητας των σιιτών. Αυτό 

περιλαμβάνει «το πιο θανατηφόρο περιστατικό που τεκμηριώθηκε το 2019», 

σύμφωνα με την UNAMA, όταν το ISKP - παραθέτοντας σεχταριστικά κίνητρα - 

πραγματοποίησε επίθεση αυτοκτονίας στο γαμήλιο κέντρο Dubai City στο PD 6 στη 

δυτική Καμπούλ στα μέσα Αυγούστου. Στην τελετή παραβρίσκονταν κυρίως σιίτες 

μουσουλμάνοι, με αποτέλεσμα 234 απώλειες αμάχων (91 νεκροί και 143 τραυματίες), 

συμπεριλαμβανομένων 50 παιδιών (15 νεκροί και 35 τραυματίες). Κατά τη διάρκεια 

της περιόδου αναφοράς, το ISKP ανέλαβε την ευθύνη και για μια άλλη επίθεση με 

σεχταριστικά κίνητρα στην πρωτεύουσα: στις 6 Μαρτίου 2020 δύο ένοπλοι 

πυροβόλησαν σε ένα μνημόσυνο για τη δολοφονία του ηγέτη των Hazara, Abdul Ali 

Mazari. Η επίθεση σκότωσε τουλάχιστον 32 πολίτες και τραυμάτισε 58. Στη 

συγκέντρωση συμμετείχαν αρκετοί πολιτικοί και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, 

συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου Dr. Abdullah Abdullah, οι 

οποίοι διέφυγαν. Η UNAMA εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία της για την 
«προστασία και ασφάλεια της μειονοτικής ομάδας των Hazara και τον 
αρνητικό αντίκτυπο στη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία μετακίνησης 
και την ποιότητα ζωής τους». Η UNAMA προσθέτει ότι οι επιθέσεις εναντίον των 

μουσουλμάνων σιιτών «παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους να εκφράζουν 

ελεύθερα τον πολιτισμό και τη θρησκεία τους (…) και να διάγουν φυσιολογική ζωή. 10 

 

9 USCIRF – US Commission on International Religious Freedom: United States Commission on International Religious Freedom 
2020 Annual Report; USCIRF – Recommended for Special Watch List: Afghanistan, April 2020, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2028946/Afghanistan.pdf  
10 CGRS-CEDOCA – Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons (Belgium), COI unit: AFGHANISTAN - 
Security Situation in Kabul City, 8 April 2020 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2028536/coi_focus_afghanistan_security_situation_in_kabul_city_20200408.pdf  
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Ως προς την πρόσβαση στην εργασία, παρά την επίσημη απαγόρευση των 

διακρίσεων, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Χαζάρα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

πρόσβαση σε ανώτερες κυβερνητικές θέσεις. Ένα σύστημα ποσοστώσεων στοχεύει 

στην επίτευξη εκπροσώπησης κάθε εθνοτικής ομάδας σε συγκεκριμένες θέσεις. Μια 

έκθεση του Landinfo αναφέρει ότι οι Χαζάρα υπέρ-εκπροσωπούνται σε κυβερνητικές 

θέσεις. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ (USDOS) ανέφερε ότι οι αστυνομικοί 

που είναι Χαζάρα τείνουν να κατέχουν συμβολικές θέσεις στο Υπουργείο 

Εσωτερικών και οι αξιωματικοί του Αφγανικού Στρατού που είναι Χαζάρα είναι 

πιθανό να σταλούν σε ανασφαλείς περιοχές της χώρας. Μια διερευνητική αποστολή 

της Φινλανδικής κυβέρνησης (2019) διαπίστωσε ότι «οι κυβερνητικές θέσεις εργασίας 

δεν είναι ιδιαίτερα προσβάσιμες στους Χαζάρα». Πηγές ανέφεραν ότι οι εθνοτικές και 

θρησκευτικές μειονότητες στο Αφγανιστάν αντιμετώπισαν διακρίσεις στην πρόσβαση 

στην απασχόληση κατά το 2019. Πηγές σημείωσαν ότι η κατάσταση βελτιώθηκε από 

το 2001. Παρ 'όλα αυτά, αναφέρθηκε αύξηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων 

των Χαζάρα από διάφορες εξτρεμιστικές ομάδες το διάστημα Ιανουαρίου 2016 -

Απριλίου 2020.11   

Σε άλλη πηγή ενημέρωσης αναφέρεται ότι οι Χαζάρα που ζουν στην Καμπούλ 

συμμετέχουν σε ένα ευρύ φάσμα ρόλων στην οικονομία. Λόγω της παραδοσιακής 

τους προσήλωσης στην εκπαίδευση, οι Χαζάρα τείνουν να είναι σχετικά καλά 

καταρτισμένοι για θέσεις στην κυβέρνηση και τη διεθνή κοινότητα. Ωστόσο, οι 

Χαζάρα τείνουν να υποεκπροσωπούνται σε ανώτερες κυβερνητικές θέσεις. Αυτό 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη σημασία των οικογενειακών, εθνοτικών και φυλετικών 

διασυνδέσεων στο Αφγανιστάν - όσοι λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις 

προσλήψεις τόσο σε κυβερνητικές όσο και σε ιδιωτικές θέσεις συνήθως δίνουν 

μεγαλύτερη σημασία σε τέτοιες διασυνδέσεις παρά στην αξία κάποιου. Επειδή οι 

Χαζάρα είχαν παραδοσιακά χαμηλό κοινωνικό καθεστώς στο Αφγανιστάν, είναι 

λιγότερο πιθανό σε σχέση με τα μέλη άλλων εθνικοτήτων (ιδίως τους Παστούν) να 

είναι σε θέσεις όπου μπορούν να προβούν σε θετικές διακρίσεις υπέρ άλλων Χαζάρα 

(εκτός της Hazarajat).12 

Σε άρθρο σχετικά με το σύστημα ποσόστωσης στα πανεπιστήμια του 

Αφγανιστάν βάσει τοπικών και κατά προέκταση εθνοτικών χαρακτηριστικών, 

αναφέρεται ότι η κοινότητα των Χαζάρα, η οποία αντιπροσωπεύει έως και το 20% 

του πληθυσμού των 30 εκατομμυρίων του Αφγανιστάν, έχει δεχθεί διώξεις και έχει 

 

11 EASO – European Asylum Support Office: Hazaras, Shias [Q13], 29 July 2020 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2036879/2020_08_Q13_EASO_COI_Query_Response_2020_AFG_Hazara_Shia.pdf  
12 DFAT – Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade: DFAT Country Information Report Afghanistan, 27 
June 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2014349/country-information-report-afghanistan.pdf 
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αδικηθεί καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας της χώρας. Τα τελευταία χρόνια, 

ωστόσο, οι διώξεις κατά των Χαζάρα έχουν λάβει ως επί το πλείστον τη μορφή 
έλλειψης ευκαιριών και κατάφωρων διακρίσεων. … «Δεν υπάρχει αμφιβολία 
ότι υπάρχει μια τεράστια αίσθηση περιθωριοποίησης μεταξύ των Χαζάρων 
παρά την περίφημη “πρόοδο” που έχουν σημειώσει», έγραψε ο Ahmad Shuja, 

υπότροφος του Ιδρύματος Fullbright στο Πανεπιστήμιο Georgetown των ΗΠΑ και 

γνωστός Αφγανός σχολιαστής. «Αυτό το είδος των συστημικών διακρίσεων σε μια 

δημοκρατία ξυπνά τις αναμνήσεις γενεών ρατσιστικών πολιτικών που κράτησαν τους 

Χαζάρα στο περιθώριο». Ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών κατηγόρησαν την 

κυβέρνηση του Ashraf Ghani για διακρίσεις και ζήτησαν την ακύρωση του 

συστήματος των ποσοστώσεων που βασίζεται στην εθνικότητα και της ευνοιοκρατίας 

σε όλους τους τομείς. … «Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι οι μαθητές που ανήκουν 

σε μια συγκεκριμένη φυλή [Χαζάρα] εργάζονται σκληρά για να αριστεύσουν στην 

εκπαίδευση, και εάν αυτό το σύστημα ποσοστώσεων δεν υπήρχε, θα καταλάμβαναν 

όλες τις σημαντικές θέσεις σε διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες και στρατιωτικά 

σώματα»… «Στη χώρα μας, μετά την πτώση του καθεστώτος των Ταλιμπάν και κατά 

τη διάρκεια της διακυβέρνησης Karzai, όλοι αναζήτησαν εξουσία βάσει της φυλής και 

της εθνικότητάς τους, ενώ η αξία, τα προσόντα και η εμπειρία υποτιμήθηκαν», λέει ο 

Ahmad Saeedi, καθηγητής πανεπιστημίου και πολιτικός αναλυτής. Η Etilaat-e-Roz, 

μια εφημερίδα της Καμπούλ, πρόσφατα έκανε δημοσιογραφική έρευνα σχετικά με τη 

θεσμοθετημένη εθνοτική προκατάληψη σε κυβερνητικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με την 

εφημερίδα, η πλειοψηφική φυλή των Pashtun καταλαμβάνει δυσανάλογα υψηλό 

ποσοστό θέσεων σε κυβερνητικά γραφεία, ενώ οι άλλες φυλές βρίσκονται στο 

περιθώριο. Για παράδειγμα, από το προσωπικό που υπηρετεί στο γραφείο του 

Προέδρου οι Pashtun αποτελούν το 53%, οι Τατζίκοι το 44%, οι Χαζάρα 3%, οι Bayat 

2% και άλλες εθνοτικές ομάδες, όπως οι Uzbek, Turkman, Baloche, Pashaee, 

Qizilbash, Aimaq, Noristani, Hindu, Gajar, Pamiri, Tatar και Άραβες δεν έχουν 

καθόλου παρουσία. 13 

Oι Ταλιμπάν έχουν πλέον επισήμως διακηρύξει ότι δεν στοχοποιούν ειδικά 

τους Hazara ή τους σιίτες και καταδίκασαν άμεσα την πολύνεκρη επίθεση της 23ης 

Ιουλίου 2016 εναντίον των Hazara στην Καμπούλ. Συγχρόνως όμως, πρέπει να 

σημειωθεί ότι η δομή των Ταλιμπάν είναι ιδιαίτερα αποκεντρωμένη και παρά τις 

ανακοινώσεις ανώτερων ηγετικών στελεχών τους, υπάρχουν διοικητές σε 

 

13 https://www.tehrantimes.com/news/433787/Quota-system-fanning-ethnic-prejudice-in-Afghanistan, 
https://kabulnow.af/2020/04/politics-of-prejudice-how-does-quota-system-work-in-afghanistan/, 
https://thegeopolitics.com/politics-of-preference-rethinking-the-afghan-quota-system/  
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συγκεκριμένες περιοχές που ενδέχεται να έχουν σεχταριστική και εθνοτική agenda. 

Αντίθετα, άλλες αντικυβερνητικές ομάδες και ιδίως το Ισλαμικό Κράτος 

IS/Daesh/ISIS/ISKP που ξεκίνησε την δράση του στο Αφγανιστάν το 2014, έχει 

πραγματοποιήσει πολύνεκρες σεχταριστικές επιθέσεις στοχοποιώντας σιίτες και 

Hazara.14 

Σε πρόσφατη έκθεση/συλλογή πληροφοριών του EASO σχετικά με την 

μεταχείριση των σιιτών Χαζάρα από τους Ταλιμπάν (2020) αναφέρεται ότι σύμφωνα 

με το Landinfo υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ταλιμπάν και Ιράν, η οποία περιλαμβάνει 

σεβασμό για τους σιίτες στο Αφγανιστάν. Άλλες πηγές από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 

του 2020 ανέφεραν ότι το Ιράν επιδιώκει να προστατεύσει τους σιίτες 

μουσουλμάνους στο Αφγανιστάν και ότι υπάρχει μια κατανόηση μεταξύ των 

Ταλιμπάν και του Ιράν ότι θα σταματήσουν να διώκουν τους σιίτες. Η οργάνωση Hu-

man Rights Watch (HRW) αναφέρει ότι κατά το 2019, ενώ το IS στοχοποιεί τους 

Χαζάρα, οι Ταλιμπάν στοχεύουν με τις επιθέσεις τους άμαχους πολίτες που 

εργάζονται με την αφγανική κυβέρνηση ή τις διεθνείς δυνάμεις Οι Ταλιμπάν 

αρνήθηκαν την ευθύνη για τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίoν σιιτών και σε ορισμένες 

περιπτώσεις τις καταδίκασαν. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι τοπικοί 

πληθυσμοί δεν κάνουν απαραίτητα τη διάκριση μεταξύ των Ταλιμπάν και του IS, το 

οποίο περιλαμβάνει επίσης πρώην μέλη των Ταλιμπάν στις τάξεις του. Αν και κατά 

κύριο λόγο Pashtun, οι Ταλιμπάν άρχισαν να στρατολογούν μέλη από άλλες 

εθνοτικές ομάδες τα τελευταία δέκα χρόνια. Ορισμένες πρόσφατες επιθέσεις των 

Ταλιμπάν εναντίον Χαζάρα και σιιτών  περιλαμβάνουν την επίθεση με παγιδευμένο 

αυτοκίνητο στις 7 Αυγούστου 2019 στην δυτική Καμπούλ όπου ζουν πολλοί Χαζάρα, 

στην οποία επίθεση σκοτώθηκαν τουλάχιστον 13 άτομα και 100 τραυματίστηκαν. Στις 

4 Δεκεμβρίου 2019 οι Ταλιμπάν σταμάτησαν ένα αυτοκίνητο που ταξίδευε από την 

Ghor στη Herat, και σκότωσαν τρεις πολίτες Χαζάρα.15 Στα τέλη του 2018, οι 

Ταλιμπάν ξεκίνησαν επιθέσεις στις περιοχές Khas Uruzgan, Malestan και Jaghori 

στην επαρχία Ghazni και Uruzgan, που έχουν σημαντικούς πληθυσμούς Hazara. Οι 

επιθέσεις αυτές οδήγησαν σε περαιτέρω εκτοπισμούς το 2018.16  

6. Επειδή, αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη χώρα, από αξιόπιστες 

πηγές προκύπτουν τα εξής:  

 

14 Landinfo, Report- Hazara and Afghan Insurgent Groups, 3 October 2016, σελ. 20 επ., 
https://landinfo.no/asset/3483/1/3483_1.pdf 
15 EASO – European Asylum Support Office: Hazaras, Shias [Q13], 29 July 2020,  
https://www.ecoi.net/en/file/local/2036879/2020_08_Q13_EASO_COI_Query_Response_2020_AFG_Hazara_Shia.pdf 
16 EASO – European Asylum Support Office: Hazaras, Shias [Q13], 29 July 2020, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2036879/2020_08_Q13_EASO_COI_Query_Response_2020_AFG_Hazara_Shia.pdf 
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Τα Ηνωμένα Έθνη κατέγραψαν 7.138 περιστατικά ασφαλείας μεταξύ 13 

Νοεμβρίου και 11 Φεβρουαρίου, αύξηση 46,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περίοδο το 2020 και τα συγκριτικά χαμηλότερα νούμερα κατά την χειμερινή περίοδο. 

Το είδος των περιστατικών ασφαλείας παρέμεινε ανεπηρέαστο με τις ένοπλες 

συγκρούσεις να αποτελούν το 63,6% όλων των περιστατικών. Αντικυβερνητικά 

στοιχεία ξεκίνησαν το 85,7% όλων των συμβάντων που σχετίζονται με την ασφάλεια, 

συμπεριλαμβανομένου του 92,1% των ένοπλων συγκρούσεων. Το νότιο τμήμα, 

ακολουθούμενο από τις ανατολικές και βόρειες περιοχές, κατέγραψε τον υψηλότερο 

αριθμό περιστατικών ασφαλείας. Τα περιστατικά σε αυτές τις περιοχές 

αντιπροσώπευαν συλλογικά το 68,9 τοις εκατό όλων των καταγεγραμμένων 

συμβάντων, ενώ οι επαρχίες Helmand, Kandahar, Nangarhar και Balkh καταγράφουν 

τα περισσότερα περιστατικά. Κανένα μέρος της διαμάχης δεν επέτυχε εδαφικά 

κέρδη. Οι Ταλιμπάν άσκησαν πίεση στους βασικούς άξονες μεταφοράς και στα 
αστικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών επαρχιακών 
πρωτευουσών, όπως στις επαρχίες Farah, Kunduz, Helmand και Kandahar. Οι 

αφγανικές εθνικές δυνάμεις άμυνας και ασφάλειας συνέχισαν να διεξάγουν 

επιχειρήσεις για την εξασφάλιση βασικών αυτοκινητοδρόμων και την ανάκτηση των 

εδαφικών κερδών από τους Ταλιμπάν, ιδίως στο νότο μετά από πρόσφατες επιθέσεις 

Ταλιμπάν στις πόλεις Lashkar Gah και Kandahar17. 

Σύμφωνα με δημοσίευση της Διεθνούς Αμνηστίας στις 7 Απριλίου 202118, 

παρά τις ειρηνευτικές συνομιλίες, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (2020) 
συνέχισαν να τραυματίζονται και να σκοτώνονται πολίτες στις ένοπλες 
συγκρούσεις και αυξήθηκε ο αριθμός των εσωτερικά εκτοπισμένων. 

Το Global Centre for the Responsibility to Protectσημείωσε στις 15 Μαρτίου 

202119, παρά την οριστικοποίηση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των 

Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ) και των Ταλιμπάν στις 29 Φεβρουαρίου 2020, καθώς και 

την έναρξη ενδο-αφγανικών συνομιλιών στις 12 Σεπτεμβρίου (2020), οι Ταλιμπάν 

συνέχισαν τη στρατιωτική τους εκστρατεία κατά της αφγανικής κυβέρνησης. Στις 11 

Οκτωβρίου (2020) οι Ταλιμπάν ανανέωσαν τις επιθέσεις τους στο LashkarGar, στην 

επαρχία Helmand, αναγκάζοντας 35.000 πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. 

[…] Σύμφωνα με την αποστολή βοήθειας του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν(UNAMA), 8.820 

 

17 ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation: ecoi.net featured topic on 
Afghanistan: Overview of security in Afghanistan, 6 May 2021 
https://www.ecoi.net/en/document/2050901.html  
18AI – Amnesty International: Afghanistan 2020, 7 April 2021 
https://www.ecoi.net/en/document/2048577.html  
19GCR2P - Global Centre for the Responsibility to Protect (Author),  published by ReliefWeb: R2P Monitor, Issue 56 (15 March 
2021), 15 March 2021, σελ. 2, 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/R2P_Monitor_March2021_Final.pdf  
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άμαχοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν το 2020, με τα παιδιά να αποτελούν το 30% 

των αμάχων. Η UNAMA έχει αποδώσει το 45% των απωλειών του 2020 στους 

Ταλιμπάν, 8% στο ISIL-K και 22% στις αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας. Η 
συνεχιζόμενη βία εμποδίζει την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τις ευάλωτες 
κοινότητες εν μέσω της πανδημίας COVID-19. Από τότε που ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε την COVID-19 ως παγκόσμια πανδημία, στις 11 

Μαρτίου 2020, η UNAMA έχει αναφέρει 12 εσκεμμένες επιθέσεις εναντίον 

προσωπικού περίθαλψης υγείας και εγκαταστάσεων υγείας - οκτώ από τους 

Ταλιμπάν και τρεις από τις αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας. 

Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, η UNAMA τεκμηρίωσε 

8.820 περιστατικά ασφαλείας σχετιζόμενα με αμάχους (3.035 σκοτώθηκαν και 5.785 

τραυματίστηκαν), μείωση 15% από τον αριθμό των αμάχων που καταγράφηκαν το 

2019 και τον χαμηλότερο αριθμό αμάχων από το 2013. Παρόλο που η UNAMA 

χαιρετίζει τη συνολική μείωση των απωλειών αμάχων, η αύξηση κατά το τελευταίο 

τρίμηνο του 2020 προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, ιδίως καθώς αυτό συμπίπτει με την 

επίσημη έναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στο Αφγανιστάν στις 12 

Σεπτεμβρίου 202020. 

7. Επειδή, εξάλλου από την ελληνική επίσημη ιστοσελίδα της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Ιούνιος 2021), προκύπτουν τα εξής: Η 
ΥΑ προειδοποιεί για μια διαφαινόμενη ανθρωπιστική κρίση στο Αφγανιστάν, 
καθώς οι κλιμακούμενες συγκρούσεις επιδεινώνουν την κατάσταση και τον εκτοπισμό 

των αμάχων. Εκτιμάται ότι περίπου 270.000 Αφγανοί έχουν εκτοπιστεί στο 

εσωτερικό της χώρας από τον Ιανουάριο του 2021 … Εκτός από τις συνεχιζόμενες 

διαμάχες, οι εκτοπισμένοι άμαχοι αναφέρουν επίσης ως αιτίες τα περιστατικά 

εκβιασμού από μη κρατικές ένοπλες ομάδες, καθώς και της παρουσία αυτοσχέδιων 

μηχανισμών σε μεγάλες οδικές αρτηρίες … τις διακοπές στην παροχή κοινωνικών 

υπηρεσιών και την απώλεια εισοδήματος λόγω ανασφάλειας. Ο αριθμός των 

θυμάτων, μεταξύ των αμάχων, έχει αυξηθεί κατά 29% κατά τη διάρκεια του πρώτου 

τριμήνου φέτος σε σύγκριση με το 2020 … Όλο περισσότερες γυναίκες και παιδιά 

περιλαμβάνονται στους στόχους των επιθέσεων. Οι αντοχές του αφγανικού λαού 
έχουν φτάσει στα όριά τους με τις παρατεταμένες συγκρούσεις τον μεγάλο 
αριθμό των εκτοπισμένων πληθυσμών, τις επιπτώσεις της πανδημίας του 

 

20 UNAMA – UN Assistance Mission in Afghanistan (Author), OHCHR – UN Office of the High Commissioner for Human 
Rights (Author): Afghanistan; Protection of Civilians in Armed Conflict; Annual Report 2020, February 2021 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2046014/afghanistan_protection_of_civilians_report_2020.pdf  
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κορωνοϊού, τις επαναλαμβανόμενες φυσικές καταστροφές 
συμπεριλαμβανομένης της ξηρασίας, καθώς και την πολύ βαθειά φτώχεια.  

8. Επειδή, αναφορικά με την κατάσταση ασφαλείας στο Αφγανιστάν κατά 
το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης τα διεθνή και εγχώρια έγκυρα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η κατάσταση στο Αφγανιστάν μετά την 

επικράτηση των Ταλιμπάν, την αποχώρηση των Αμερικανών και την εγκατάλειψη της 

χώρας από τον Πρόεδρο Γκάνι, έχει καταστεί έκρυθμη. Προς τούτο η Ύπατη 

Αρμοστεία κατά την ενημέρωση προς τον τύπο την 13.8.2021 αναφέρει τα εξής: Η 
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εκφράζει την έντονη ανησυχία 
της για την ανθρωπιστική κρίση που εξελίσσεται στο Αφγανιστάν. Καθώς 

εντείνονται οι γενικευμένες συρράξεις, τα Ηνωμένα Έθνη στο Αφγανιστάν συνεχίζουν 

να απευθύνουν έκκληση για μόνιμη κατάπαυση του πυρός και για διακανονισμό της 

σύγκρουσης προς το συμφέρον του αφγανικού λαού. 

Οι επιπτώσεις των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στον άμαχο πληθυσμό είναι 

τεράστιες. Η Αποστολή Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA) 

προειδοποιεί ότι εάν δεν υπάρξει σημαντική αποκλιμάκωση της βίας, το Αφγανιστάν 

πρόκειται να δει τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων μεταξύ αμάχων που έχει σημειωθεί 

ποτέ σε μία μόνο χρονιά, από τότε που άρχισε να διατηρεί αρχεία ο ΟΗΕ. 

Ανησυχούμε ιδιαίτερα για τις επιπτώσεις της σύρραξης στις γυναίκες και τα 

κορίτσια. Το 80% περίπου από τους σχεδόν 250.000 Αφγανούς που έχουν 

αναγκαστεί να τραπούν σε φυγή από τα τέλη Μαΐου είναι γυναίκες και παιδιά. 

Περίπου 400.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια 

τους από την αρχή του έτους, μαζί με άλλα 2,9 εκατομμύρια Αφγανούς που 

παραμένουν εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας. 

Οι συρράξεις συνεχίζονται σε 32 από τις 34 επαρχίες του Αφγανιστάν. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των Αφγανών που έχουν αναγκαστεί να τραπούν 

σε φυγή εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα στη χώρα, όσο πιο κοντά στα σπίτια τους 

τούς επιτρέπουν οι συρράξεις. Από την αρχή του έτους, περίπου 120.000 Αφγανοί 

έχουν διαφύγει από αγροτικές περιοχές και επαρχιακές πόλεις προς την επαρχία της 

Καμπούλ. 

Η Ύπατη Αρμοστεία καλεί τη διεθνή κοινότητα να αυξήσει άμεσα τη στήριξή 

της στην ανταπόκριση απέναντι στην τελευταία αυτή κρίση εκτοπισμού στο 

Αφγανιστάν. 

Οι ομάδες μας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας των Ηνωμένων 

Εθνών, έχουν αξιολογήσει τις ανάγκες των σχεδόν 400.000 εσωτερικά 
εκτοπισμένων αμάχων τις τελευταίες δεκαπέντε μέρες. Ανταποκρινόμενοι 
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πρώτα στις πιο κρίσιμες προτεραιότητες, παρέχουμε φαγητό, στέγη, είδη 
προσωπικής υγιεινής και άλλη σωτήρια βοήθεια, μαζί με τους εταίρους μας. 

Η Ύπατη Αρμοστεία καλεί τις χώρες που συνορεύουν με το Αφγανιστάν να 

διατηρήσουν τα σύνορά τους ανοιχτά εν όψει της επιδεινούμενης κρίσης στο 

Αφγανιστάν. 

Εάν δεν υπάρξει η δυνατότητα εύρεσης ασφαλούς καταφυγίου, 
αμέτρητες ζωές αμάχων μπορεί να κινδυνεύσουν. Η Ύπατη Αρμοστεία 

παραμένει σε ετοιμότητα να βοηθήσει τις εθνικές αρχές να ενισχύσουν την 

ανθρωπιστική τους απόκριση εφόσον χρειάζεται. 

Στο πλαίσιο της γενικευμένης ανασφάλειας σε πολλές περιοχές του 
Αφγανιστάν, είναι όλο και πιο ξεκάθαρο ότι οι Αφγανοί που βρίσκονται εκτός 
της χώρας τους μπορεί να χρήζουν διεθνούς προστασίας. Η Ύπατη Αρμοστεία 
καλεί όλα τα κράτη να διασφαλίσουν ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να 
αναζητήσουν ασφάλεια, ανεξαρτήτως του τωρινού νομικού τους καθεστώτος. 

Δεδομένης της δραματικής κλιμάκωσης των συρράξεων, η Ύπατη Αρμοστεία 

χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβαν αρκετές χώρες να σταματήσουν προσωρινά τις 

απελάσεις απορριφθέντων αιτούντων άσυλο και να διασφαλίσουν την πρόσβαση 

στις διαδικασίες ασύλου. 

9. Επειδή, επιπλέον  σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν μετά 

την κατάληψη της Καμπούλ από τους Ταλιμπάν την 15.8.2021: Όπως σημειώνεται 

από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες21, μετά την απόσυρση των 

διεθνών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν, σημειώθηκε ραγδαία επιδείνωση της 
κατάστασης της ασφάλειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μεγάλες 
περιοχές της χώρας. Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν τον έλεγχο ενός ταχέως αυξανόμενου 

αριθμού περιφερειών, με την πρόοδό τους να επιταχύνεται τον Αύγουστο 2021, που 

κατέλαβαν 26 από τις 34 επαρχιακές πρωτεύουσες του Αφγανιστάν σε διάστημα 

δέκα ημερών, αναλαμβάνοντας τελικά τον έλεγχο του προεδρικού παλατιού στην 

Καμπούλ την Κυριακή 15 Αυγούστου 2021.  

….Οι πολίτες  ανησυχούν ότι η χώρα μπορεί να πέσει στο χάος ή ότι οι 

Ταλιμπάν θα πραγματοποιήσουν εκδικητικές επιθέσεις εναντίον όσων 

συνεργάστηκαν με τους Αμερικανούς ή με την κυβέρνηση. Πολλοί φοβούνται επίσης 

ότι οι Ταλιμπάν θα επιβάλλουν ξανά τη σκληρή ερμηνεία του ισλαμικού νόμου, όπως 

όταν ήλεγχαν το Αφγανιστάν από το 1996 έως το 2001. Τότε, στις γυναίκες 

απαγορευόταν να παρακολουθούν το σχολείο ή να εργάζονται έξω από το σπίτι. 

 

21 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Position on Returns to Afghanistan, August 2021, available at: 
https://www.refworld.org/docid/611a4c5c4.html [accessed 17 August 2021] 
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Έπρεπε να φορούν μπούρκα και να συνοδεύονται από έναν άντρα συγγενή όποτε 

έβγαιναν έξω. Οι Ταλιμπάν είχαν απαγορεύσει τη μουσική, έκοβαν τα χέρια των 

κλεφτών και λιθοβολούσαν όσους διέπρατταν μοιχεία. 

Δεν είναι ξεκάθαρο τι θα συμβεί τώρα στο Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν 

ισχυρίζονται ότι θέλουν να σχηματίσουν μια «ισλαμική κυβέρνηση χωρίς 

αποκλεισμούς» με άλλες παρατάξεις. Διαπραγματεύονται με ανώτερους πολιτικούς, 

συμπεριλαμβανομένων ηγετών της πρώην κυβέρνησης. Έχουν δεσμευτεί να 

εφαρμόσουν τον ισλαμικό νόμο, αλλά ισχυρίζονται ότι θα διασφαλίσουν ένα ασφαλές 

περιβάλλον για την επιστροφή της κανονικής ζωής μετά από δεκαετίες πολέμου. 

Ωστόσο, πολλοί Αφγανοί δεν εμπιστεύονται τους Ταλιμπάν και φοβούνται ότι η 

κυριαρχία τους θα είναι βίαιη και καταπιεστική. Ένα σημάδι που ανησυχεί τους 

ανθρώπους είναι ότι θέλουν να μετονομάσουν τη χώρα σε Ισλαμικό Εμιράτο του 

Αφγανιστάν, όπως την είχαν ονομάσει την τελευταία φορά που κυβέρνησαν. 

Πολλοί φοβούνται ότι για τις γυναίκες η κατάληψη της εξουσίας από τους 

Ταλιμπάν μπορεί να σημαίνει σοβαρή ανατροπή των δικαιωμάτων. 

Λόγω της αστάθειας της κατάστασης στο Αφγανιστάν, η Ύπατη Αρμοστεία 

του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες δεν θεωρεί πρέπουσα την άρνηση διεθνούς 

προστασίας σε Αφγανούς αιτούντες και σε αιτούντες με προηγούμενη συνήθη 

διαμονή στο Αφγανιστάν με τη βάση της εσωτερικής εναλλακτικής μετεγκατάστασης. 

Για τους αιτούντες των οποίων η αίτηση είχε απορριφθεί πριν από τα 

πρόσφατα γεγονότα, η τρέχουσα κατάσταση στο Αφγανιστάν μπορεί να οδηγήσει σε 

μεταβαλλόμενες συνθήκες, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη εάν υποβληθεί νέα 

αίτηση ασύλου.  

Περαιτέρω, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες δεν θεωρεί 

πρέπουσα τη βίαιη επιστροφή Αφγανών ή ατόμων με προηγούμενη συνήθη διαμονή 

στο Αφγανιστάν σε χώρες της ευρύτερης περιοχής, λόγω του γεγονότος ότι χώρες, 

όπως το Ιράν και το Πακιστάν, φιλοξενούν εδώ και δεκαετίες γενναιόδωρα τη 

συντριπτική πλειοψηφία του συνολικού παγκόσμιου αριθμού Αφγανών προσφύγων. 

Ο οργανισμός Human Rights Watch επίσης σημείωσε22 ότι οι πολίτες του 

Αφγανιστάν που φοβούνται ότι διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο περιλαμβάνουν, μεταξύ 

άλλων, όσους έχουν εργαστεί για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 

δημοκρατίας και της εκπαίδευσης, ακαδημαϊκούς, συγγραφείς, δημοσιογράφους και 

άλλοι εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και άτομα που έχουν εργαστεί για 

 

22 Human Rights Watch, Afghanistan: At-Risk Civilians Need Evacuation, Protection Governments Should Suspend Deportations, 
Forced Returns, August 13, 2021, https://www.hrw.org/news/2021/08/13/afghanistan-risk-civilians-need-evacuation-
protection 



ΑΠΟΦΑΣΗ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ/Αρ. Υπόθεσης  /Αρ. Ατομ. Φακέλου  
 

19 
 

ξένες χώρες. Τα μέλη των εθνοτικών μειονοτήτων και οι Σιίτες Μουσουλμάνοι, 
ιδίως οι Hazara, βρίσκονται επίσης σε μεγαλύτερο κίνδυνο. 

Οι ακτιβιστές εκφράζουν ανησυχίες για τις γυναίκες στο Αφγανιστάν εν μέσω 

αναφορών ότι οι Ταλιμπάν ήδη αναγκάζουν αλλαγές στον τρόπο που ντύνονται και 

στην επιλογή εργασίας τους, σε ορισμένες περιοχές της χώρας »(BBC, 16 

Αυγούστου 2021)23 

 

 
Γ.  Ως προς την υπαγωγή στο καθεστώς του πρόσφυγα  (άρθρο 1 Α (2) της 
Σύμβασης της Γενεύης του 1951). 
 

1. Επειδή, στο άρθρο 1Α παρ. 2 της από 28.7.1951 Διεθνούς Συμβάσεως της 

Γενεύης «Περί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων» [κυρωθείσης με το ν. δ. 

3989/1959 (Α΄209)], όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 του από 31.1.1967 

Πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης [κυρωθέν με τον α.ν. 389/1968 (Α΄ 125)], ορίζεται ότι 

ως πρόσφυγας νοείται κάθε πρόσωπο το οποίο «συνεπεία δικαιολογημένου φόβου 

διώξεως λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητος, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών 

πεποιθήσεων ευρίσκεται εκτός της χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα και δεν 

δύναται ή, λόγω του φόβου τούτου, δεν επιθυμεί να απολαύη της προστασίας της 

χώρας ταύτης». Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρ. 9 παρ. 1 του ν. 4636/2019 «…μία 

πράξη για να θεωρηθεί ως πράξη δίωξης κατά την έννοια του άρθρου 1Α της 

Σύμβασης της Γενεύης πρέπει: α) να είναι αρκούντως σοβαρή λόγω της φύσης ή της 

επανάληψής της, ώστε να συνιστά σοβαρή παραβίαση βασικών ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, ειδικά των δικαιωμάτων από τα οποία δεν χωρεί παρέκκλιση σύμφωνα 

με το άρθρ 15 παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών (νδ 53/1974, Α΄ 256) ή β) 

να αποτελεί σώρευση διαφόρων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων παραβιάσεων 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία να είναι αρκούντως σοβαρή, ούτως ώστε να 

θίγεται το άτομο κατά τρόπο αντίστοιχο με τον αναφερόμενο στο στοιχείο α». 

2. Επειδή, από την προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 1Α παρ.2 της 

Συμβάσεως της Γενεύης συνάγεται ότι ο αλλοδαπός, ο οποίος επιθυμεί την υπαγωγή 

του στο ειδικό προστατευτικό καθεστώς της Συμβάσεως, οφείλει να εκθέσει στη 

Διοίκηση με στοιχειώδη σαφήνεια τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που του 

προκαλούν κατά τρόπο αντικειμενικώς δικαιολογημένο φόβο διώξεως λόγω φυλής, 

 

23 Overview of security in Afghanistan, Recent security-related developments [as of 16 August 2021], 
https://www.ecoi.net/en/countries/afghanistan/featured-topics/general-security-situation-in-afghanistan/ 
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θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών 

πεποιθήσεων. Και ναι μεν ο αλλοδαπός δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει 

τυπικά αποδεικτικά στοιχεία για την απόδειξη των ισχυρισμών του, έχει την 

υποχρέωση όμως να επικαλεστεί, έστω και χωρίς να προσκομίζει τυπικά αποδεικτικά 

στοιχεία, συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, ικανά να στοιχειοθετήσουν την 

συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής του στο ανωτέρω προστατευτικό 

καθεστώς (βλ. ΣτΕ 1556/2011, 2401/2010,1464/2010, 158/2010 κ.ά). Εξάλλου, ο 

φόβος του αιτούντος διεθνούς προστασίας πρέπει να θεωρείται “αντικειμενικώς 

δικαιολογημένος” εάν μπορεί να θεμελιωθεί σε εύλογο βαθμό ότι η εξακολούθηση 

παραμονής στη χώρα προέλευσής του έχει γίνει αφόρητη για τους λόγους που 

αναφέρονται στον ορισμό ή θα μπορούσε να του γίνει αφόρητη για τους ίδιους 

λόγους εάν επέστρεφε σ’ αυτήν (βλ. UNHCR Εγχειρίδιο § 42).  

3. Επειδή, υπό τα ανωτέρω δεδομένα, ο φόβος του προσφεύγοντος ότι αν 

επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του θα κινδυνεύσει από τους Ταλιμπάν, ως σιίτης 

Hazara, κρίνεται βάσιμος και δικαιολογημένος. Τούτο δε διότι, όπως προκύπτει από 

τις προεκτεθείσες πηγές και ιδίως από την έκθεση της Human Rights Watch για την 

κατάσταση στο Αφγανιστάν μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν τον 

Αύγουστο του 2021, «τα μέλη των εθνοτικών μειονοτήτων και οι σιίτες μουσουλμάνοι, 

ιδίως οι Hazara, βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο». Ακόμη, φορέας της δίωξης, οι 

Ταλιμπάν, είναι πλέον οι αρχές της χώρας και για το λόγο αυτό παρέλκει η εξέταση 

της δυνατότητας μετεγκατάστασης του προσφεύγοντος. Κατόπιν αυτών η Επιτροπή 

κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής του προσφεύγοντος στο καθεστώς 

του πρόσφυγα. 

4. Επειδή, κατ’ ακολουθία, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή και 

να αναγνωρισθεί ο προσφεύγων ως πρόσφυγας. 

 

Δια ταύτα 
 

-Δέχεται την προσφυγή. 

- Αναγνωρίζει  τον (Επ) […] (Όν) […] του […] και της […], με ημ. γεν. […] 

ως πρόσφυγα.  
 

 

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη στις 26/8/2021 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΣΠΡΕΑΣ 

 

                                                                                   

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί εκ μέρους του Υπουργού 

Μετανάστευσης και Ασύλου αίτηση ακύρωσης ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου 

Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός 30 ημερών από την επίδοσή της (άρθρο 109 και 115 

Ν.4636/2019).  

You are granted international protection status. The Minister of Migration and 
Asylum has the right to appeal this decision before the competent 
Administrative Court of First Instance within 30 days from its notification. 

 


