V Praze, dne 26.1.2021

TISKOVÁ ZPRÁVA
STANOVISKO ČSA KOMORY K ODLOŽENÍ PODNIKATELSKÉ MISE DO AFGHANISTÁNU
V průběhu roku 2020 a v lednu 2021 byla na termín 19. – 22.2.2021 připravována cesta pana Tomia Okamury do
Afghánistánu, jejíž součástí byla i podnikatelská mise, organizačně zabezpečovaná ČESKO-SLOVENSKOAFGHÁNSKOU OBCHODNÍ KOMOROU (ČSAOK).
Zájem o účast projevily dvě desítky podnikatelů, což spolu s ústavními činiteli, politiky, státními úředníky a
novináři tvořilo více než čtyřicet osob. Tak velká oficiální zahraniční delegace ze žádné země na světě za
posledních dvacet let Afghánistán dosud nenavštívila. Připraveno bylo přijetí u prezidenta země Ashrafa Ghaniho,
setkání s předními politiky, a významnými podnikatelskými subjekty, včetně podepsání více než tuctu Dohod o
spolupráci.
Dle sdělení místopředsedy Poslanecké sněmovny pana Tomia Okamury ze dne 26.1.2021 se cesta odsouvá
především z důvodu náhlého zhoršení bezpečnostní situace v zemi. Také Ministerstvo zahraničních věcí ČR téhož
dne vydalo prohlášení, že cestu z bezpečnostních i epidemických důvodů v tuto chvíli nedoporučuje, s tím, že
situace v Afghánistánu není příznivá, a vládní složky jsou častým cílem útoku extremistů.
Za ČSAOK akceptujeme přijatá opatření; neboť zdraví a bezpečnost jsou vždy na prvním místě.
V současné době pracujeme v koordinaci s afghánským Ministerstvem zahraničních věcí v Kábulu, Afghánským
velvyslanectvím v Praze, velvyslanectvím České republiky v Afghánistánu, Ministerstvem průmyslu a obchodu
České republiky, Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, se sekretariátem místopředsedy PSP a
Odborem mezinárodních vztahů Poslanecké sněmovny České republiky na videokonferenci místopředsedy
Poslanecké sněmovny pana Tomia Okamury a členů ČSAOK s vysokými představiteli afghánského státu.
Pokračujeme ve vynaloženém úsilí a s výše uvedenými partnery operativně připravujeme návštěvu čelních
afghánských představitelů, významných firem a představitelů Afgánské a investiční komory do České republiky.
Po stabilizaci bezpečnostní situace plánujeme uskutečnit odloženou cestu v pozdějším termínu letošního roku.
Stále pro nás platí oficiální pozvání pana Muhammada Mirzi Katawazaiho, místopředsedy Národního
shromáždění Afghánské islámské republiky.
Cílem všech těchto aktivit je otevření možností exportu produktů českých a slovenských firem do Afganistánu,
s navázáním na tradici úspěšně zavedených a nadále požadovaných kvalitních výrobků z „Československa“.
O výsledku všech uvedených jednání budou členové ČSAOK informováni s předstihem, ostatní prostřednictvím
www.csachamber.com.
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