
Najčastejšie kladené otázky
aktualizácia k 3.9.2021

Ak mám člena/členku rodiny alebo blízku osobu v Afganistane, hrozí im
nebezpečenstvo a potrebujú pomoc, na koho sa môžem obrátiť?

Kto je na vašom zozname ľudí, ktorí potrebujú pomoc?

Ako prebieha vaša komunikácia s vládnymi inštitúciami? S kým ste v kontakte?

Čo žiadate od vlády?

Ako budete nápomocní pri realizácii týchto krokov?

Na čo použijete finančné prostriedky vyzbierané v kampani?

Ak mám člena/členku rodiny alebo blízku osobu v Afganistane, hrozí im
nebezpečenstvo a potrebujú pomoc, na koho sa môžem obrátiť?

Ozvite sa nám na afghanistan@hrl.sk. Dôkladne popíšte jeho/jej prípad a my vás budeme
kontaktovať s informáciami ďalších krokoch.

Bezplatné právne poradenstvo pre občanov Slovenskej republiky alebo cudzincov na
Slovensku s platným prechodným, trvalým alebo dlhodobým pobytom, ktorých člen
rodiny je v ohrození, vám poskytne Liga za ľudské práva.

Zároveň však kontaktujte aj ďalšie inštitúcie, ktoré môžu byť vo vašom špecifickom
prípade nápomocné

Ak vy alebo vaša rodina potrebujete pomoc a snažíte sa dostať do bezpečia na Slovensko,
obráťte sa na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Teheráne na emb.tehran@mzv.sk, +98
9123 848 971 alebo na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
info@mzv.sk.

Ak máte na Slovensku platný prechodný, trvalý alebo dlhodobý pobyt a máte záujem o
zlúčenie rodiny, môžete sa pre bezplatné právne poradenstvo obrátiť na Migračné
Informačné Centrum IOM na mic@iom.int, 0850 211 478. Viac informácií nájdete na
stránke: www.mic.iom.sk.

V prípade, ak potrebuje pomoc priamo v Afganistane, sa môžete obrátiť na UNHCR
Afghanistan (Úrad vysokého komisára pre utečencov v Afganistane) na číslach 0790 691
746 a 0704 996 168 alebo na afgkaprt@unhcr.org. Viac informácií nájdete na stránke:
https://help.unhcr.org/afghanistan/.
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Informácie pre Afgancov a Afganky žijúce na Slovensku v cudzích jazykoch

If you are an Afghan living in Slovakia and your family members are at risk in Afghanistan,
email us at afganistan@mareena.sk.

الندنيغړي پھ افغانستان کې لھ خطر سره مخ وي، مونږه سره پھکھ تاسو پھ سلواک کې میشت افغان یاست، او ستاسو د کورن�
ایمیل ادرس پھ اړیکھ کې شی.

afganistan@mareena.sk

در افغانستان با خطر مواجھ باشند، با ما در تماس شوید.اگر شما افغان مقیم سلواک ھستید، و اعضا خانواده تان
afganistan@mareena.sk

Kto je na vašom zozname ľudí, ktorí potrebujú pomoc?

Zoznam ľudí, ktorých životy sú v ohrození a nachádzajú sa v Afganistane, neustále
aktualizujeme. Zahŕňa však osoby, ktoré majú väzby na Slovensko, sú to najmä:

● rodinní príslušníci slovenských občanov,
● rezidenti na Slovensku s afganským občianstvom,
● rodinní príslušníci rezidentov na Slovensku,
● študenti, ktorí sú prijatí na štúdium na Slovensku,
● spolupracovníci slovenských humanitárnych a rozvojových pracovníkov,
● kolegovia a blízke osoby slovenských občanov.

Mnohí ľudia na našom zozname sú kvôli svojmu pracovnému či spoločenskému
postaveniu vystavení veľkému nebezpečenstvu zo strany Talibanu. Na zozname ľudí v
ohrození sa ocitli príslušníci Afganskej národnej armády, tlmočníci pre spojenecké misie,
bývalý poradca ministra vnútra, ale aj televízny reportér, ktorý vystupoval proti Talibanu. Vo
veľkom ohrození sú aj vysokopostavené a vzdelané ženy – gynekologička, stomatologička,
učiteľka ruštiny, riaditeľka dievčenskej školy. Na zozname sú aj príslušníci etnika Hazarov,
ktoré je dlhodobo prenasledované a ktorého členovia sú mučení a zabíjaní hnutím Taliban.

Na zozname sú však aj veľmi zraniteľné osoby a to špeciálne slobodné matky, ženy v 6. a 8.
mesiaci tehotenstva a viac ako 100 detí, najmladšie z nich vo veku len 3 mesiacov.

Ako prebieha vaša komunikácia s vládnymi inštitúciami? S kým ste v
kontakte?

Od obsadenia Kábulu Talibanom v nedeľu 15. augusta 2021 sme v pravidelnom kontakte s
Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Teheráne, pod kompetenciu ktorého spadá aj
územie Afganistanu, nakoľko v Afganistane Slovensko nemá zastupiteľský úrad.
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Okrem veľvyslanectva v Teheráne sme v pravidelnom kontakte s Ministerstvom
zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) a jeho krízovým štábom, ktorému v
pravidelných intervaloch posielame aktualizovaný zoznam osôb, ktoré nás požiadali o
pomoc.

Okrem MZVaEZ sme tiež v kontakte s kanceláriou premiéra, viacerými predstaviteľmi
vlády a s poslancami NR SR, u ktorých sa zasadzujeme za potreby ohrozených osôb v
Afganistane a v spolupráci s nimi sa snažíme nájsť možnosti ako týmto ľuďom pomôcť.

Čo žiadate od vlády?

V krátkodobom horizonte je naša prioritná žiadosť na vládu evakuovať čo najviac osôb zo
zoznamu ľudí, ktorí sú v ohrození a majú väzby na Slovensko.

V prípade, ak evakuácia nebude možná, prípadne, ak sa podarí evakuovať len malý počet
osôb, budeme žiadať o vytvorenie humanitárneho koridoru medzi Afganistanom a
Slovenskom, aby sa rodiny slovenských občanov a ľudí pôvodom z Afganistanu, ktorí na
Slovensku žijú, pracujú a študujú, mali možnosť dostať sa bezpečnou a legálnou cestou na
Slovensko.

Z dlhodobého hľadiska sa chceme zasadiť za rozšírenie možností štipendií pre afganské
študentky a študentov s cieľom podporiť mladú generáciu Afgancov a Afganiek, aby mohli
následne doma presadzovať hodnoty demokracie a slobody. Budeme sa tiež zasadzovať
za vytvorenie dlhodobého programu pomoci afganským disidentkám a disidentom, ktorí
budú túto pomoc pod vládou Talibanu potrebovať.

Ako budete nápomocní pri realizácii týchto krokov?

Sme v neustálom kontakte s ohrozenými osobami a informujeme ich o vyvíjajúcej sa
situácii. Sme schopní asistovať a facilitovať komunikáciu s ohrozenými osobami pri riešení
ďalších krokov súvisiacich s evakuáciou, či iným typom presunu na Slovensko.

Čo sa týka právnych riešení vstupu ohrozených osôb na Slovensko, v tíme Ligy za ľudské
práva sú právnici a právničky, ktoré sa imigračnému právu dlhé roky venujú a môžu
asistovať pri ich príprave so zreteľom na možnosti a potreby ohrozených osôb aj Slovenskej
republiky.

Sme tiež pripravení poskytnúť materiálnu pomoc a podporu po príchode týchto
ohrozených osôb na Slovensko. Tím Mareeny pracuje na príprave a poskytnutí
integračných služieb pre všetkých, ktorým sa podarí dostať na Slovensko.



Zároveň pracujeme na mobilizácii ďalších organizácií, zamestnávateľov a škôl, aby sme
rozšírili podporné možnosti pre Afgancov a Afganky v núdzi. Po ich príchode budeme
koordinovať a monitorovať využitie tejto podpory od viacerých aktérov.

Na čo použijete finančné prostriedky vyzbierané v kampani?

Financie, ktoré získame v rámci zbierky, použijeme na pokrytie všetkých aktivít
spomenutých vyššie, ktoré realizujeme, aby sme pomohli dostať Afgancov a Afganky s
väzbami na Slovensko do bezpečia.

Ak by sa nám podarilo vyzbierať dostatok zdrojov, použijeme ich na sprostredkovanie
príchodu týchto zraniteľných osôb na SR, pokiaľ by sami nemali zdroje na tento presun.

V prípade ak sa nám podarí vyzbierať dostatočné množstvo financií, prostriedky
použijeme na vytvorenie programu štipendií pre afganskú mládež, disidentov a
disidentky, ktorí sa na území Afganistanu zasadzujú za spravodlivosť a rešpektovanie
ľudských práv.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY BUDEME PRIEBEŽNE AKTUALIZOVAŤ.


