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Moció de la Junta de Portaveus de suport i per la protecció dels drets 
de les dones i nenes a l’Afganistan.  

Amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, i d’acord amb la moció proposada 
per Amnistia Internacional, volem recordar la situació de vulneració de drets humans que 
sofreixen les dones i nenes a l’Afganistan.  

Amb la presa de poder per part dels talibans el 15 d'agost de 2021, es van perdre les 
conquestes en drets humans que les dones havien aconseguit durant els últims 20 anys. El 
nou govern dels talibans ha portat profunds canvis a la vida de tota la població afganesa, 
però les dones i nenes afganeses estan sofrint les restriccions més greus. Els líders talibans 
implicats a les negociacions internacionals afirmen que la seva visió dels drets de les dones 
ha canviat; però la realitat contradiu les seves declaracions. 

Les dones han estat esborrades de la vida pública, se’ls ha prohibit treballar, a excepció de 
les treballadores sanitàries i algun altre cas aïllat, la qual cosa ha agreujat els problemes 
econòmics de moltes famílies; no tenen cap representació en els llocs de govern; les nenes 
majors de 12 anys no poden assistir a l'escola i la segregació per gènere a les universitats 
impedeix que moltes dones puguin tenir una educació superior en condicions adequades.  

La situació a l’Afganistan és greu, i la comunitat internacional ha de donar suport a les dones 
afganeses i pressionar perquè els talibans respectin els seus drets. 

  
Per aquests motius proposo a la Junta de Portaveus el següent  
  

ACORD 

PRIMER.- Instar el Govern d’Espanya i de la Generalitat de Catalunya a:  

 Utilitzar la seva influència en les possibles negociacions i debats amb les 
autoritats talibanes per abordar els drets de les dones i les nenes; garantir que 
les dones formen part de totes les delegacions que es reuneixin amb els talibans 
i manifestar la seva preocupació per l'absència de dones al govern de facto 
d'Afganistan. 

 Donar veu a les defensores i les activistes dels drets humans d'Afganistan per 
comprendre les realitats al terreny, conèixer les seves recomanacions pràctiques 
i treballar amb elles per recolzar els drets de les dones a l’Afganistan. 

 Reconèixer la condició de refugiades a totes les dones i nenes afganeses que 
han abandonat el seu país, atès a l'elevat perill de persecució per motius de 
gènere si són retornades a l’Afganistan. 

 Disposar i donar suport actiu a rutes segures i  les evacuacions des d'Afganistan 
de les dones i nenes que desitgin abandonar el país pel risc a sofrir violència i 
abusos per part de les forces talibanes, els grups armats no estatals, els seus 
familiars o membres de la comunitat. 

 Assignar fons econòmics suficients i a llarg termini per finançar programes i 
projectes per la promoció i protecció dels drets humans i de les dones a 
l’Afganistan. En particular, garantir que la Missió d'Assistència de les Nacions 
Unides a l’Afganistan (UNAMA) compta amb els recursos, la dotació de personal 
i el suport diplomàtic necessari per dur a terme una vigilància eficaç dels drets 
humans a tot el país i que la funció de relatoria especial de l'ONU sobre 
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l’Afganistan compta amb tots els recursos i el suport necessari per complir de 
manera efectiva el seu mandat, incloent-hi dotar-la de personal expert en drets 
de les dones. 

SEGON.- Comunicar aquest acord  a la Presidència del Govern d’Espanya, el Departament 
d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i a Amnistia Internacional 
Catalunya, entitat impulsora d’aquesta iniciativa.   

 
  
No obstant això, la Junta de Portaveus resoldrà. 
 
 


