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COMUNICAT D'EMERGÈNCIA 

Ponts per la Pau, a l’igual que altres entitats internacionals i locals presents a l’Afganistan, 

condemna enèrgicament les recents decisions de les autoritats de facto a l'Afganistan 

d'excloure les dones, joves i nenes dels estudis superiors, universitats i prohibir-les 

treballar per a organitzacions no governamentals (ONG), ja que aquestes només són un nou 

capítol de les cruels violacions dels drets de les dones, joves i nenes afganeses.  

Des que van tornar al poder, les autoritats de facto han tancat les escoles secundàries per a 

noies a tot el país i s'estima que més d'un milió de noies no han pogut assistir a l'escola 

secundària durant l'últim any. Amb la darrera prohibició de les universitats, el país ara 

exclou la meitat de la seva població de l'escola normal, creant una de les bretxes de gènere 

més grans del món, empitjorant encara més la situació dels grups més vulnerables i 

dependents -  Tanmateix, una nova ordre prohibeix a les dones treballar a les organitzacions 

no governamentals, cosa que no només les privarà d'ingressos a elles i a les seves famílies, 

sinó que també esborrarà completament la seva única vida social i els negarà l'oportunitat 

de contribuir al desenvolupament del país. 

La seva exclusió també significa que milions de dones, joves i nenes podrien quedar fora de 

la resposta humanitària, que és de vital importància per al país on uns sis milions de 

persones corren el risc de patir fam. Aquestes polítiques destructives tindran 

conseqüències perjudicials per a l'Afganistan durant les properes generacions. La plena 

realització del seu dret a l'educació i el dret a participar lliurement i amb seguretat en el 

desenvolupament de la societat afganesa estan interrelacionats. 

Com a organització considerem que aquestes decisions s'han de revertir immediatament i 

les dones, joves i nenes de totes les edats, de totes les parts i ètnies de l'Afganistan han de 

poder tornar a les seves aules i llocs de treball amb seguretat. Recordem que Ponts per la 

Pau té com un dels seus objectius garantir que les dones, joves i nenes tinguin el mateix 

nivell d'accés a l'educació secundària i superior que els homes i els nens, en igualtat 

d’oportunitats i condicions, quelcom que condueix directament a millorar no només les 

seves capacitats de decisió sinó també l’accés al mercat laboral, a la generació d’ingressos, 

entre altres. Ans al contrari, aquestes persones estan abocades directament a la pobresa i la 

dependència. Les últimes dades mostren que uns 28 milions de persones, més de la meitat 

de la població, inclosos 14 milions d’infants, necessiten ajuda humanitària a l'Afganistan. Al 

voltant del 97% de les persones afganeses corren el risc de caure per sota del llindar de 

pobresa aquest any. Més d'1,1 milions d’infants amb menys de cinc anys pateixen 

desnutrició aguda.  

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/nadia-ghulam-escriptora-i-activista-afganesa-els-talibans-han-fet-fora-de-les-classes-les-noies-a-cops-de-peu/video/6193474/
https://www.eldiario.es/internacional/talibanes-prohiben-mujeres-trabajar-ong_1_9821831.html#:~:text=El%20Gobierno%20de%20los%20talibanes,hace%20menos%20de%20una%20semana.


L'exclusió de les dones, joves i nenes de les escoles secundàries i les universitats, així com 

dels seus llocs de treball amb les ONGs, suposa una violació directa de les obligacions legals 

vinculants del país de defensar els drets humans fonamentals i les llibertats garantides en 

el dret internacional consuetudinari i els tractats de drets humans dels quals és part, inclosa 

la Convenció sobre l'Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra les Dones 

(CEDAW).  

Com a organització sense les nostres treballadores no podem arribar de manera efectiva a 

les nenes, joves i dones afganeses que ho necessiten desesperadament. Sense les dones a 

Kabul, Baghlan i Nangarhar que impulsen la nostra resposta, no hauríem arribat 

conjuntament a les persones que més ho necessiten des de l'agost de 2021. Més enllà de 

l'impacte en la prestació d'ajuda per salvar vides, això afectarà milers de llocs de treball 

enmig d'una enorme crisi econòmica. 

Ponts per la Pau se suma a les demandes de les autoritats de facto que revoquin aquestes 

decisions sense demora per tal de complir plenament la Convenció CEDAW i altres tractats 

de drets humans, amb l'objectiu de restablir l'accés a tots els nivells d'educació per a dones, 

joves i nenes arreu del país.  

Des de Ponts per la Pau aprofitem per agrair-vos una vegada més el vostre suport i confiança 

a l’entitat per seguir treballant a l’Afganistan amb l’objectiu de no aturar-nos en la defensa 

dels drets de les dones, joves i nenes afganeses, així com per continuar amb el treball 

d’incidència i sensibilització a nivell local per visibilitzar la situació del país asiàtic. El vostre 

suport continua sent fonamental i ens ajuda a continuar compromeses per assolir els 

nostres objectius. Gràcies per ajudar-nos a fer una diferència.  

 

CONTACTE: info@pontsperlapau.org 

 

https://www.france24.com/es/programas/reporteros/20221220-tras-el-regreso-de-los-talibanes-las-mujeres-afganas-luchan-para-seguir-estudiando?ref=tw
https://elpais.com/internacional/2022-12-28/los-talibanes-prohiben-entregar-los-titulos-universitarios-a-las-licenciadas-en-afganistan.html

