
Declaració institucional condemnant la presa de poder dels
talibans a l’Afganistan:

El passat 15 d’agost els extremistes talibans van prendre el poder a l'Afganistan després d’una
ràpida ofensiva que deixa el país en una gran incertesa de futur i posa novament en risc els
valors de la democràcia, els drets humans, el drets de les dones i menors i totes les llibertats,
facilitats i oportunitats socioeconòmiques que han de resultar de la institucionalització d'aquests
valors.

El ressorgiment de la força dels talibans amb intenció d’imposar la seva llei, fa que Afganistan,
un poble que no coneix la pau des de fa dècades, preocupi a les institucions europees i a la
comunitat internacional pel que suposa una vulneració dels drets humans en aquest país.

Els drets de les dones i les nenes han d'estar al centre de la resposta mundial davant la crisi
actual.  Són  elles  les  que  tenen  major  risc  de  ser  negades en  la  seva  dignitat,  sotmeses,
esclavitzades i fins i tot assassinades. En l'anterior Govern talibà, entre 1996 i 2001, elles no
podien sortir de casa, ni trepitjar el carrer soles, ni estudiar, ni treballar, ni participar en les
decisions de la seva comunitat política, ni assistir a una consulta mèdica per pròpia decisió, ni
quedar-se a soles amb un metge home. Amnistia Internacional recorda que en els últims vint
anys i gràcies fonamentalment a la ingent ajuda social i econòmica internacional, aquests drets
van  progressar  substancialment  i  han  pogut  participar  més  activament  en  la  vida  política,
econòmica i social de país. Tot i el conflicte permanent, dones afganeses han aconseguit ser
advocades,  metgesses,  jutgesses,  professores,  enginyeres,  atletes,  polítiques,  periodistes,
empresàries, agents de policia, membres de l'exèrcit i activistes de drets humans.

Des de la presa de poder dels talibans s’ha fet més urgent encara treballar per poder donar
resposta  a  la  crisi  de  drets  humans que  viu  l'Afganistan,  i  és  especialment  preocupant  la
situació de les dones i les nenes afganeses i de les persones LGTBI+, les minories ètniques i
activistes defensors dels drets humans, davant les vulneracions dels seus drets i llibertats i les
diferents violències que pateixen.

La vida de les dones i  dels sectors més vulnerables afgans, ens importa. És per això que
reclamem de  manera  urgent,  una  resposta  contundent  de  tota  la  comunitat  internacional,
inclosa l’Organització de Nacions Unides (ONU), la Unió Europea (UE) i tots els països que en
formen  part,  que  emprenguin  totes  les  accions  que  siguin  necessàries  per  parar  la  crisi
humanitària  generada  pel  retorn  dels  talibans,  per  evitar  la  tragèdia,  recolzant  la  vida,  la
seguretat i per la recerca de solucions que estabilitzin el país en el marc de respecte als Drets
Humans.

La guerra a l’Afganistan deixa al seu pas milers de morts i desplaçats a més de centenars de
civils que queden desprotegits dels extremistes, i pot suposar no només frenar aquest procés,
sinó fer moltes passes enrere respecte als avenços aconseguits en els últims 20 anys.

Cal instar les institucions, autoritats i  actors internacionals a exigir  al règim talibà el màxim
respecte als drets humans. No es pot tenir el règim talibà com a interlocutor vàlid en matèria de
drets  humans  quan  no  n'han  mostrat  mai  el  més  mínim  respecte.  Cal  evitar  també  que
Afganistan torni a esdevenir un focus de terrorisme internacional.

A la vegada, i davant una nova crisi humanitària amb milers de persones que cerquen refugi, és
urgent la creació d'un corredor legal i segur d'accés al territori de la UE per a les persones
refugiades  demandants  d'asil  que  vulguin  abandonar  l'Afganistan.  En  aquests  moments
dramàtics per al poble afganès la comunitat internacional ha d'estar a l'altura i ha de realitzar un
esforç solidari per ajudar a tot un poble condemnat a la mort i l'horror.

Amb l'esperança i convicció que la comunitat internacional estarà a l’altura i que no deixarà que
el poble afganès, i els drets de les seves dones, nenes i col·lectius vulnerables, retrocedeixin
vint anys; ens comprometem a mobilitzar-nos en solidaritat, a col·laborar i a protegir els drets
humans, així com a assegurar que les veus de tot el poble afganès, en particular les de les
seves dones i nenes siguin escoltades.



Cal actuar urgentment per limitar els danys causats pel règim dels talibans i per defensar els
Drets Humans de la població civil. Exigim complir també amb els compromisos adquirits dins
els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS),  on l’objectiu 5 entén la igualtat  entre
dones i homes com un dels fonaments per construir un món pacífic, pròsper i sostenible, i es
compromet amb la ciutadania plena de les dones, pel qual és imprescindible l’eliminació de
totes  les  formes  de  discriminació  i  la  violència  masclista,  en  qualsevol  de  les  seves
manifestacions.

Hem de lluitar per unes futures relacions internacionals més feministes i interseccionals, on el
centre ha de ser la recerca de la pau mundial  i  els interessos de la vida humans i  no de
qualsevol altre interès estratègic o econòmic. I recordar que la pau només arriba amb inversió
en educació i sanitat pública, amb llibertat, democràcia i polítiques d’igualtat. 

Cal  que  la  UE  coordini  una  resposta  unitària  i  aculli  refugiats  procedents  de  l’Afganistan,
respectant el dret internacional en matèria d’asil. És important acollir i cal fer-ho establint, entre
altres, corredors humanitaris i quotes obligatòries pels estats membres.

Emplacem, doncs, a la coalició internacional i a la UE, que es doni suport política i materialment
a aquelles forces i col·lectius afganesos, tant a l’interior com a l’exterior del país que lluiten per
una societat oberta, inclusiva, democràtica, i que treballen pel seu desenvolupament social i
econòmic; i que els governs locals contemplin estratègies d’Educació per la Justícia Global,
Educació Crítica i Cultura de Pau per sensibilitzar sobre els orígens dels conflictes i avançar-se
a les reaccions que des dels discursos de l’odi es puguin introduir davant el previsible nou allau
de persones refugiades.

Tal i com el municipalisme ha demostrat diverses vegades, ens comprometem amb els valors
de solidaritat, democràcia, cooperació, compromís, llibertat, igualtat i sororitat, defensa de drets
humans i les llibertats fonamentals com imperatiu per a la convivència, la justícia i la pau dels
pobles.


