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Es compleixen cinc mesos des de la 

prohibició dels talibans a les nenes d’assistir 

a classe a l’Afganistan. Des del 20 de 

setembre, un mes després de la presa de 

Kabul, el govern de facto va prohibir a les 

nenes majors de 12 anys (sisè de primària) 

l'accés a les escoles. Fins abans de la seva 

arribada, nens i nenes estudiaven junts 

sense cap mena de segregació. 

 

I encara que l’educació és un dret 

fonamental, recollit a l’article 26 de la 

Declaració Universal dels Drets Humans, no 

està sent respectat al país. A més, van 

prohibir a les dones treballar (excepte 

algunes sanitàries) i sortir de casa per a dur 

a terme qualsevol activitat si no anaven 

acompanyades d’un mahram, és a dir un 

tutor home, normalment el marit, pare o 

germà. La qual cosa viola uns altres dos 

articles de la Declaració (article 23, dret al 

treball i article 13, llibertat de circulació). 

 

Nacions Unides va registrar més de 2.000 

violacions greus dels drets humans des de 

gener del 2021 fins a l’agost del mateix any. 

I es preveu que la situació empitjori des de 

l’arribada dels radicals al poder, la falta 

d’aigua provocada per la sequera, les 

conseqüències socioeconòmiques de la 

Covid i els problemes derivats del fred amb 

l’arribada de l’hivern. Des d’UNICEF 

denuncien l’augment de les violacions 

contra els nens i els reclutaments per 

formar part de grups armats.  

 

Tot i que aquestes no són les úniques 

vulneracions dels drets humans i del dret 

internacional. Des que els talibans van 

arribar al poder han iniciat una forta 

Afganistan: un país on les dones han de 
lluitar cada dia per sobreviure 



 

repressió contra totes aquelles persones 

que defensen i reivindiquen els seus drets, 

especialment les dones. Moltes s’han vist 

forçades a viure amagades per por a les 

represàlies que poden anar des de la tortura 

fins a la mort, ja que els talibans es 

dediquen a buscar-les pràcticament porta 

per porta. També des d’UNICEF es reporten 

molts casos de nens traumatitzats per haver 

estat testimonis d’atrocitats comeses contra 

les seves famílies.  

 

Tot això ha suposat una reducció 

significativa de la presència femenina a les 

aules i un augment dels problemes 

econòmics de moltes famílies, ja que han 

deixat de comptar amb el sou de les dones.  

 

 El 17 de setembre de 2021, un mes i dos 

dies després de la caiguda de la capital del 

país, les escoles de secundària van tornar a 

obrir, per únicament per a rebre a homes a 

les seves aules. La qual cosa va suposar que 

prop d’1,1 milions de nenes es veiessin 

privades del seu dret a l’educació 

secundària.  En total, segons dades de 

l’ONU, es calcula que 4,2 milions de menors 

estan sense escolaritzar, entre ells més de 

2,2 milions de nenes. I s’estima que el 50% 

de nenes encara no han tingut accés ni a 

l’educació primària. Fins abans de l’arribada 

dels talibans i segons dades del govern del 

país, Afganistan comptava amb uns deu 

milions de menors escolaritzats, dels quals 

el 40% eren nenes.  

 



 

LLEI SHARIA – PROHIBICIONS I CÀSTIGS 

La mateixa setmana també es va anunciar la 

dissolució del Ministeri per Assumptes de la 

Dona que va ser creat el 2001, per, en el seu 

lloc, crear el Ministeri per a la Propagació de 

la Virtut i la Prevenció del Vici. Aquest nou 

ministeri es regeix per la Llei Sharia, la base 

del dret islàmic. És un conjunt de normes 

fonamentades l’Alcorà, el llibre sagrat de 

l’islam, que estableix el que està permès i el 

que no, segons la seva moral religiosa. 

L’aplicació d’aquesta llei a l’Afganistan ha 

afectat en major mesura a les nenes i dones 

amb una àmplia llista de vetos. 

 

A més de la prohibició d’assistir a l’escola, 

treballar i sortir de casa sense un mahram, 

se li suma la de fer pactes amb comerciants, 

ser tractades per doctors masculins, fer ús 

de cosmètics, donar-se la mà amb qualsevol 

home que no sigui mahram, parlar o riure 

en públic si hi ha desconeguts a prop 

perquè no poden escoltar-les, aparèixer en 

qualsevol mitjà de comunicació o a imatges 

de revista, practicar esport, apropar-se a les 

finestres (que deuen ser opaques per no ser 

vistes) i apujar-se en el mateix autobús que 

els homes.  

També hi ha una llista de limitacions i 

càstigs referents al vestuari femení. Estan 

obligades a dur burka (vel que cobreix el cos 

sense des del cap fins als peus, ja que no 

poden ensenyar els seus turmells) i no 

tenen permès utilitzar sabates de taló 

perquè no poden escoltar-les caminar. 

Tampoc vestir amb colors cridaners, atès 

que segons la Llei Sharia suposen un 

“atractiu sexual”, o usar pantalons de 

campana, encara que els portin sota del 

burka. En cas d’incompliment de qualsevol 

d’aquestes normes, podran ser sotmeses a 

abusos verbals o físics, que poden anar des 

de pallisses fins a lapidacions. És a dir, els 

talibans poden castigar-les fins a la mort.  

 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

Una altra de les decisions que van prendre 

els fonamentalistes des de la seva 

conquesta del poder és l’alliberació de 

3.000 reclusos condemnats per delictes de 

violència de gènere i el tancament d’albergs 

per a les víctimes. Això va obligar a la 

majoria de dones supervivents a tornar 

amb les seves famílies i moltes van ser 

portades a la força. 

 

Abans de l’arribada dels talibans, les 

víctimes tenien accés a una xarxa nacional 



 

d’albergs i oficines centrals del Ministeri 

d’Assumptes de la Dona i podien rebre 

representació jurídica i tractament mèdic i 

psicològic gratuïtament. A l’Afganistan, 

segons la Missió d’Assistència de les 

Nacions Unides a Afganistan (UNAMA), 9 de 

cada 10 dones pateixen com a mínim una 

forma de violència de gènere a la parella 

durant la seva vida, és per aquest motiu que 

la xarxa de protecció atenia a milers de 

dones cada any.  

 

PROTESTES 

Malgrat el clima de por que han instaurat 

les autoritats del país, hi ha hagut dones 

que han sortit als carrers a manifestar-se 

pacíficament reclamant els seus drets. 

Protestes que han estat reprimides de 

manera violenta pels talibans, des de 

llançament de gas lacrimogen fins trets. 

Però no satisfets amb dispersar-les a la 

força, van començar una repressió i 

persecució de totes les dones que havien 

participat. La qual cosa incloïa anar a 

buscar-les porta per porta o atacar a les 

seves famílies fins a aconseguir detenir-les. 

Moltes d’elles han estat empresonades o 

inclús les han fet desaparèixer.  

 

EDUCACIÓ 

Uns cinc mesos després de totes aquestes 

noves imposicions, concretament el 2 de 

febrer de 2022, el govern de facto va 

permetre la reobertura de les escoles 

públiques a nens i nenes a sis províncies de 

l’est del país: Laghman, Nangarhar, 

Helmand, Nimroz, Farah i Kandahar, encara 

que les classes es van dividir per sexes. Però 

això no només implicava estar en aules 

separades, sinó que homes i dones devien 

assistir en horaris diferents per no coincidir.   

 

Segons testimonis recollits per UNICEF, els 

nens i nenes han de decidir si anar a classe o 

protegir la seva vida quedant-se a les seves 

cases. Molts pares prefereixen que els seus 

fills siguin analfabets abans que arriscar-se a 

anar a l’escola i els segrestin, ataquin o 

matin durant el camí. Més endavant van 

obrir algunes escoles a Kabul, tot i que una 

minoria pràcticament inexistent, que 

permetien l’accés a les nenes (però moltes 

no van assistir per por). A més, van 

prometre que la resta d’escoles del país 

també podrien tornar a les classes a partir 

de març.  

 

 



 

REUNIONS TALIBANS - OCCIDENT 

Aquesta promesa va arribar després d’una 

ronda de tres dies de converses 

diplomàtiques celebrades a Oslo a finals de 

gener, a la qual van assistir representants 

del govern talibà per reunir-se amb les 

autoritats de Noruega, Estats Units, Unió 

Europea i activistes afgans. L’objectiu era 

abordar la crisi humanitària que viu 

Afganistan des que els talibans van ocupar 

el poder a l’agost: violacions dels drets 

humans, especialment els drets de les 

dones; desaparicions forçoses; pobresa i 

fam. 

 

Segons la Declaració de la Directora 

Executiva d’UNICEF, Henrietta Fore, sobre 

els nens i nenes a l’Afganistan, actualment 

la meitat de la població del país, més de 18 

milions de persones, de les quals hi ha 

aproximadament 10 milions d’infants, 

necessiten ajuda humanitària per 

sobreviure. I el pronòstic per aquest any és 

que un milió de nens patiran desnutrició 

aguda greu, inclús podrien arribar a morir si 

no reben el tractament necessari. A més, 

segons l’últim informe de La Infància en 

Perill d’UNICEF, Afganistan és el segon país 

del món amb l’índex de mortalitat materna 

més alta i on diàriament moren fins a 900 

menors de 5 anys. Això converteix al país en 

un dels més perillosos del món per ser nen.  

 

Una de les majors discrepàncies entre 

occident i els talibans és sobre l’ajuda 

econòmica. La comunitat internacional va 

bloquejar l’entrada de milers de milions de 

dòlars a l’Afganistan al·legant que no 

s’estaven respectant els drets humans. 

D’altra banda, el govern talibà defensa que 

la crisi que estan vivint al país es deu a 

aquest bloqueig.  

 

Durant aquestes reunions els països 

occidentals van accedir a permetre 

l’enviament dels diners retinguts en el 

moment que es demostri que els drets 

humans, especialment de les dones, estan 

sent respectats. Va ser llavors quan els 

talibans van prometre tornar a permetre a 

les nenes l’accés a l’educació. 

 

Malgrat haver donat la seva paraula davant 

dels líders occidentals, no només van 

trencar la seva promesa després de les 

converses, sinó que van imposar noves 

restriccions als drets i llibertats de les 

dones. La qual cosa traduïda al sistema 



 

escolar significa que les nenes no podran 

tornar a les aules al març. Tot això implica 

que les dones encara estan completament 

desprotegides a l’Afganistan i que cada cop 

compten amb menys garanties legals i amb 

més límits als seus drets fonamentals.  

 

 

Carol Gramunt Gómez 
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