PER UNA VIDA DIGNA I EN LLIBERTAT
Davant la situació de violència d’aquests darrers dies a l’Afganistan, les diverses
organitzacions que ens trobem avui aquí manifestem el nostre rebuig total a les
violències que s’estan duen a terme contra la població civil afganesa, violències que de
manera específica s’exerceixen sobre els cossos de les dones. No és una violència nova,
sinó la rèplica de les violències i agressions que ja van patir les dones i la població
afganesa amb la primera invasió dels talibans. Aquest contínuum de les violències que
pateixen les dones, en forma de segrestos, violacions, lapidacions o matrimonis forçats
per impedir-los allò que fa més por als talibans i als senyors de la guerra: la seva llibertat.
D’aquí que un dels objectius d’abans i d’ara sigui la prohibició que les nenes puguin anar
a l’escola, que les dones tinguin accés a l’educació i que puguin accedir a l’espai públic.
Malgrat les seves prohibicions per invisibilitzar-les i per impedir el seu desenvolupament
personal i professional, no han pogut silenciar les veus de les dones afganeses, que han
denunciat abans i denuncien ara les atrocitats dels talibans i dels senyors de la guerra.
Les seves veus, fins i tot des de la clandestinitat i posant en perill les seves pròpies vides,
han mantingut una mirada crítica i de denúncia, contra la guerra i contra la invasió de
l’exèrcit dels Estats Units i els seus aliats.
La invasió de les tropes americanes que amb l’eufemisme de Llibertat Duradora va
justificar l’atac als talibans amb el pretès alliberament de les dones no ha servit per
portar la pau duradora al país, ans el contrari, la violència, els atacs, les bombes, els
atemptats, la violació dels drets humans... han augmentat.
Els milions de milers de dòlars que els Estats Units i els seus aliats han invertit durant
aquests anys han anat a parar a les mans dels que els interessa mantenir viu el
conflicte armat. Uns recursos que mai han tingut com a objectiu primordial l’educació
de les nenes, dels nens i de les dones, els hospitals o les escoles, ni millorar la vida de
la població civil. Uns recursos que haurien d’haver estat destinats a enfortir i
consolidar un veritable govern democràtic a l’Afganistan.
Per contra, els Estats Units han mantingut durant tots aquests anys un govern compost
per polítics reconeguts entre el poble afganès com a senyors de la guerra, criminals i
corruptes.
Els Estats Units mai van derrocar els talibans, senzillament aquests s’han mantingut a
certa distància, esperant el moment oportú i el buit de poder per tornar a imposar les
seves polítiques fonamentalistes, repressores i violentes. Qui ha finançat i qui finança
els talibans i els senyors de la guerra? Qui ha continuat venent armes als talibans?
Com diu la Malala Yousafzai: si es vol acabar amb la guerra amb una altra guerra,
mai arribarà la pau. Els diners gastats en tancs, armes i soldats s’han de gastar en
llibres, llapis, escoles i professorat. L’educació és poder per a les dones i per això els
talibans tenen por de l’educació. No volen que les nenes vagin a l’escola perquè saben
que aquestes nenes esdevindran dones poderoses, dones lliures.

Les organitzacions aquí presents:
•
•

•
•

Exigim als respectius governs de la comunitat internacional que utilitzi tots els
mecanismes polítics necessaris per posar fi a les violències a l’Afganistan.
Exigim a la comunitat internacional i la comunitat europea i al govern espanyol
l’immediat reconeixement d’asil polític a les persones que fugen de l’Afganistan
i l’acolliment de totes les persones refugiades.
Denunciem i rebutgem qualsevol forma d’opressió, repressió i violència contra
les dones afganeses.
Exigim que els recursos econòmics siguin per tenir cura de la vida de les persones
i no per alimentar els recursos armamentístics, ni dels talibans ni de cap bàndol.

PER UNA VIDA DIGNA I EN LLIBERTAT.
SOLIDARITAT AMB LES DONES DE L’AFGANISTAN.

