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A la Rosa, per confiar en el projecte i guiar-nos des del primer moment.  

A la Mònica, Nadia, Ana, Laia i Malalai, per dibuixar-nos el país a través de les seves experiències. 

A familiars i amics, per donar-nos suport.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Puede juzgarse el grado de civilización de un pueblo por la posición social de 

la mujer." 

 

Domingo Faustino Sarmiento (1848) 
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1. INTRODUCCIÓ 

La República Islàmica de l’Afganistan ha estat marcada per quaranta anys de guerra 

(1979-2020) i una intervenció perllongada de diverses potències, entre les quals 

destaquen els Estats Units i Rússia. La localització del país al cor de l’Àsia, el 

converteix en un punt geoestratègic notable. La població femenina és qui més ha patit 

les conseqüències del conflicte bèl·lic, el qual ha desencadenat vulneracions 

sistemàtiques de drets fonamentals. 

 

El rastre de la guerra és evident en els càrrecs de poder, ja que el govern ha passat 

per les mans del règim talibà i actualment neda entre un mar de corrupció. Les 

eleccions celebrades el 28 de setembre de 2019 han evidenciat la fragilitat del sistema 

electoral afganès. Els resultats s’han fet públics cinc mesos després i han desembocat 

en una pugna per al lideratge amb l’autoproclamació de dos presidents: Ashraf Ghani 

(50,6%) i Abdullah Abdullah (39,5%). 

 

La feblesa de les institucions afganeses i la manca d’estructures socials han impedit 

la prosperitat del país a tots els nivells. Un dels sectors on més es reflecteix és en 

l’educació, ja que un 57% de la població adulta és analfabeta. Tanmateix, la debilitat 

organitzativa ha posat en risc les negociacions de pau entre els Estats Units -encara 

present al país- i els talibans, reflectides en l’Acord de Doha, signat el 29 de febrer de 

2020.  

 

La voluntat d’aquest treball és exposar, des d’un punt de vista analític, com la 

inexistència d’estructures vertebradores al país ha posat fre a l’avenç de drets i 

llibertats de les dones. Cal tenir en compte que la lluita feminista no és la mateixa que 

vivim a Occident, ja que l’Afganistan presenta característiques socials diferents. La 

tradició cultural d’un país només pot canviar-se a base de temps i educació i, pel que 

fa a moltes afganeses, anar a l’escola i formar-se encara és una utopia. La informació 

queda recollida en un reportatge periodístic, concebut per ser publicat en un mitjà 

escrit.  
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La motivació que ens ha conduït a realitzar aquesta temàtica ha estat l’encreuament 

de dues variables: tractar un conflicte internacional i abordar-lo des d’una perspectiva 

de gènere. L’Afganistan reuneix aquestes dues premisses i la seva llarga història ens 

permet tractar-lo amb perspectiva. A més, des de principis de segle ha estat un país 

molt mediatitzat, però amb el pas dels anys ha perdut pes en els mitjans de 

comunicació occidentals. Per aquesta raó, considerem rellevant tornar-hi a posar el 

focus i relatar el canviant context que travessa el país.  
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2. MARC TEÒRIC 

L’atemptat terrorista perpetrat als Estats Units l’11 de setembre de 2001 va ser un punt 

d’inflexió en la història mundial i, especialment, en la de l’Afganistan. Els atacs van 

servir de pretext per a una invasió de la coalició liderada pels EUA i l’OTAN 

(Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord), ja que al país de l’Orient Mitjà hi havia les 

bases de l’organització terrorista Al-Qaeda, qui va reivindicar els fets. 

 

L’aterratge de l’exèrcit nord-americà a l’Afganistan es va justificar amb el fi de capturar 

el líder musulmà i cervell de l’11-S, Osama Bin Laden, que presumptament s’amagava 

dins les fronteres del país. L’expresident estatunidenc, George W. Bush, també va 

al·legar davant la comunitat internacional que la presència de les tropes pretenia 

eradicar les dures repressions cap a les dones exercides pel règim talibà, que va 

prendre el poder l’any 1996.  

 

L’ocupació internacional va aconseguir posar fi al govern talibà i finalment Bin Laden 

va ser capturat al país veí, Pakistan. Malgrat que el principal objectiu va ser assolit, la 

presència de tropes s’ha allargat fins al dia d’avui. El 29 de febrer de 2020, els Estats 

Units han iniciat un procés de pau amb els talibans, recollit en l’Acord de Doha. En 

aquest sentit, els EUA s’han compromès a la retirada total de militars, si els talibans 

fan un alto al foc i procedeixen a negociar amb el govern afganès.  

 

Els darrers vint anys, compresos entre 2001 i 2020, conformen el nostre marc de 

treball per observar en quin punt es troben actualment els drets i llibertats de les dones 

a l’Afganistan. D’acord amb això, l’objectiu del reportatge és il·lustrar amb dades i 

testimonis la progressiva conquesta de drets. Tanmateix, volem parar atenció a la 

fragilitat política i governamental actual i el possible retrocés que això pugui suposar 

per a la població femenina.  
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3. METODOLOGIA 

La recerca realitzada es fonamenta en dos pilars: la documentació i les fonts 

testimonials. El nostre punt de partida se situa en el llibre Afganistán, crónica de una 

ficción, escrit per la periodista Mònica Bernabé i el documental produït per TV3 l’any 

2015, ‘Vestida de negre’. Tot seguit, hem procedit a conèixer a fons la història bèl·lica 

de l’Afganistan i els actors que la conformen, a partir d’estudis i articles acadèmics 

publicats per institucions i experts en el tema.  

 

Principalment, ens hem basat en la informació oferta per diferents organismes de 

l’ONU, com són la UNESCO i UNICEF. Dels seus informes, derivats dels plans de 

desenvolupament per l’Agenda 2030, se’n desprenen dades oficials i actualitzades de 

l’Afganistan. A partir dels índexs corresponents, hem pogut navegar entre temes com 

l’educació, la violència de gènere i els matrimonis forçats, entre d’altres. 

 

Seguint la cronologia, hem acabat endinsant-nos en l’actualitat, la qual encara es troba 

en estat de canvi. Per aquesta raó, els mitjans de comunicació s’alcen com una font 

rellevant, ja que a través d’ells hem seguit tots els avenços i novetats que han tingut 

lloc durant el procés d’elaboració del treball.  

 

L’altra branca que hem explorat són les fonts testimonials. Tal com hem mencionat, la 

periodista Mònica Bernabé ha estat el nostre punt de referència i, per aquest motiu, 

ha estat una de les primeres fonts a entrevistar. La seva experiència com a 

excorresponsal ens ha facilitat la comprensió d’aspectes concrets del país. És també 

a través d’ella que hem conegut a Nadia Ghulam, testimoni de la guerra que ens ha 

permès obrir els ulls davant la cruesa del país, però amb un cant a l’esperança.  

 

Pel que fa a la sanitat i a la maternitat, hem comptat amb la ginecòloga de Metges 

Sense Fronteres, Laia Ferrer. A partir de la seva estada en un hospital afganès, hem 

pogut il·lustrar les dades recollides sobre les condicions sanitàries a l’Afganistan. 
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Per tal de fer una anàlisi més tècnica del país, hem entrevistat la investigadora del 

CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) i doctora en estudis àrabs i islàmics, 

Ana Ballesteros. El seu testimoni empíric ens ha conduït a una reflexió més estructural, 

que alhora ens ha servit de contrapunt de les entrevistes més personals. 

 

Per últim, també hem volgut parlar amb afganeses sobre el terreny. El perfil escollit 

gira entorn de la política, un dels vessants explorats en el reportatge. Es tracta de 

Malalai Joya, diputada entre 2005 i 2007, que va ser expulsada per denunciar 

públicament la presència de criminals de guerra al Parlament. Joya ens ha permès 

copsar el significat de ser dona i ostentar un càrrec públic en un país que relega les 

afganeses en un segon pla. 

 

El conjunt de fonts ens ha dotat de coneixement necessari per dibuixar una radiografia 

de l’Afganistan. Tanmateix, ens hem adonat que es troba en plena evolució i que 

trigarà temps a desenvolupar-se per complet. La manca d’estructures i d’una 

democràcia plena incideixen en la posició desfavorable que viuen les afganeses. 

Aquestes premisses queden recollides en el reportatge, les quals hem analitzat amb 

deteniment.  
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4. PROJECTE 

De l’11-S a l’Acord de Doha 

La República Islàmica de l’Afganistan s’està preparant per escriure un nou capítol de 

la història. Els darrers quaranta anys han estat marcats per contínues intervencions 

estrangeres que, lluny de convertir-se en un salvavides per al país, l’han abocat a una 

guerra contemporània sense precedents. La població afganesa és qui més ha patit les 

conseqüències del conflicte, especialment les dones, que han vist vulnerats els seus 

drets contínuament.  

 

Els Estats Units són la principal força d’ocupació en territori afganès des de l’any 2001. 

Els atemptats de l’11-S, perpetrats per Al-Qaeda, serveixen de pretext per a la 

intervenció, ja que els nord-americans tenen indicis que el líder de l’organització 

terrorista, Osama Bin Laden, s’amaga dins les fronteres afganeses.  

 

La invasió també ha estat motivada per enderrocar el règim talibà, la facció 

fonamentalista islàmica que entre 1996 i 2001 lapida els drets humans de les 

afganeses. Per posar punt final a les tensions iniciades a principis de segle, neix 

l’Acord de Doha, signat el 29 de febrer de 2020 per l’administració Trump i els talibans.  

 

La inestabilitat governamental, derivada de les eleccions presidencials de setembre 

de 2019, ha esdevingut un clar impediment per a la prosperitat de l’acord. La 

controvèrsia generada durant el recompte de vots ha conduït a una espera de cinc 

mesos per conèixer els resultats finals, fets públics el 28 de febrer de 2020, el dia previ 

a la signatura.  

 

Malgrat un escrutini molt renyit, Ashraf Ghani ha revalidat el càrrec de president, 

alçant-se com a guanyador dels comicis amb un 50,6% dels vots, mentre que el líder 

de l’oposició, Abdullah Abdullah, ha ocupat la segona posició amb un 39,5%. En un 

primer moment, Abdullah no va reconèixer els resultats i es va autoproclamar 

president, però, finalment, el 17 de maig de 2020, ha acceptat la presidència de Ghani, 
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amb el qual ha acordat un repartiment de ministeris. Aquest desequilibri de poders ha 

dificultat la posada en marxa de l’Acord de Doha, ja que en el moment d’oficialitzar-lo, 

l’Afganistan comptava amb dos presidents autoproclamats, però sense un govern 

efectiu. 

 

La investigadora del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), Ana 

Ballesteros, descriu l’autoproclamació dels dos presidents com un acte “irregular i 

il·legal”. Explica que “la negativa d’Abdullah és més una estratègia per aconseguir un 

lloc rellevant, que una altra cosa”. D’altra banda, conclou que “l’única fortalesa de 

Ghani és el reconeixement internacional”, ja que “tots els actors principals del govern 

afganès es deuen a la voluntat dels grans actors de l’escenari internacional”. 

 

 

Ashraf Ghani i Abdullah Abdullah en una cimera de l’OTAN l’any 2016. Font: Jonathan Ernst / Reuters 

 

Els primers efectes pràctics de l’Acord de Doha, que pretén posar fi a dues dècades 

de guerra, són la retirada esglaonada de les tropes nord-americanes, que finalitzarà 

l’abril de 2021, i l’alto el foc dels talibans. Ara bé, aquestes promeses no estan 

exemptes de matisos. Els talibans subratllen que la suspensió temporal de les 

hostilitats només serà efectiva per a les tropes internacionals. En altres paraules, 

l'exèrcit afganès no gaudirà de la treva.  
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Tanmateix, l’inici d’un diàleg interafganès és una condició primordial per al pacte, que 

fins ara no havia estat possible perquè els talibans qualificaven els membres del 

govern afganès de titelles de Washington. Per teixir una confiança mútua entre les 

parts i garantir l’èxit de l’acord, els Estats Units estableixen que el govern de Ghani ha 

d’excarcerar 5.000 presos talibans, a canvi que la milícia alliberi un miler de membres 

de les forces de seguretat afganeses.  

 

El president no va dubtar en desmentir la premissa l’endemà de fer-se pública, 

assegurant que els Estats Units no són qui per fixar aquesta mena de prerrogatives. 

Per tant, a la pràctica, el govern afganès només ha deixat anar 361 milicians i es 

preveu que la xifra s’aturi a 1.500 presos alliberats. En definitiva, la desconfiança 

sembrada durant anys entre els successius executius afganesos i els talibans encara 

persisteix malgrat la signatura de l’acord. 

 

Joya: “La pau de Doha és més perillosa que la guerra” 

 

La feblesa presidencial no només dificulta la viabilitat de l’acord, sinó que, un cop les 

tropes internacionals abandonin el país, pot obrir les portes a una possible entrada 

dels talibans al govern. La incorporació dels fonamentalistes religiosos podria anar de 

la mà d’una nova reinterpretació de la llei islàmica, que pot posar de nou en risc els 

drets de les dones. L’exdiputada i activista dels drets de les afganeses, Malalai Joya, 

remarca que “un cop els talibans saltin al poder, és evident que la situació esdevindrà 

un desastre, especialment per a les dones”. Per tant, Joya no dubta en considerar que 

“la pau de Doha és més perillosa que la guerra”.  

 

Durant el règim talibà, les afganeses estaven privades de drets humans bàsics, com 

l’accés a l’educació, la llibertat de moviment i l’assistència sanitària. La investigadora 

Ana Ballesteros matisa que “els talibans han canviat des de 2001 i saben que no 

poden imposar un sistema com el de 1996. No volen arriscar-se a tornar a ser aïllats 

internacionalment i, per això, estan disposats a fer concessions”. Però també afegeix 

que “la seva visió de la dona segueix sent molt conservadora”.  
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Radiografia del sistema educatiu afganès, en clau de gènere 

La caiguda dels talibans ha permès a les dones una recuperació progressiva de drets 

humans. De tots ells, el retorn a l’educació n’és un dels més destacats.  

 

Després d’anys de prohibicions, les afganeses han pogut tornar a l’escola, però encara 

avui l’ingrés femení és inferior al masculí. Només una 1 de cada 2 nenes està 

escolaritzada. Segons dades emeses pel ministeri d’Educació afganès, l’any 2019, el 

país compta amb 13,1 milions de menors en edat escolar. D’aquests, només 9,4 

milions assisteixen a l’escola, dels quals 3,5 són nenes.  

 

Només una 1 de cada 2 nenes està escolaritzada 

 

En aquesta línia, els índexs d’alfabetització del conjunt del país no són gaire 

esperançadors. Les darreres dades publicades per la UNESCO permeten dibuixar una 

radiografia del país, des de l’inici de la guerra, fins a l’actualitat. La taxa d’alfabetització 

ha augmentat al llarg dels anys, però encara està lluny d’uns estàndards òptims. L’any 

2018, el 57% de la població adulta encara era analfabeta. La bretxa generacional 

també és considerable, ja que les dades revelen que els joves han rebut més educació 

que els seus antecessors. Actualment, un 65% de joves està alfabetitzat, mentre que 

només el 13% de la població de 65 anys i més ho està. 

 

En el cas concret de les dones, la tendència general és d’una menor alfabetització que 

els homes. Només un 30% d’afganeses en edat adulta sap llegir i escriure, en 

detriment d’un 55% masculí. Per tant, l’alfabetització dels homes gairebé dobla la de 

les dones. Tot i que la diferència no és tan abismal en el cas juvenil, també s’observa 

un biaix de gènere. Un 56% de noies té coneixements bàsics, respecte al 74% 

masculí. En canvi, hi ha una gran ruptura entre avis i àvies, ja que un 25% d’homes 

està alfabetitzat, però només un 3,5% de dones.  
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Taxa d’alfabetització entre la població jove. Elaboració pròpia. Font: UNESCO 

 

Taxa d’alfabetització entre la població adulta. Elaboració pròpia. Font: UNESCO 

 

Taxa d’alfabetització entre la població envellida. Elaboració pròpia. Font: UNESCO 
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L’alfabetització encara és una assignatura pendent per a l’Afganistan, especialment 

en l’accés del col·lectiu femení. Les dades ofertes per la UNESCO comptabilitzen com 

a població alfabeta tota aquella que sap llegir i escriure una frase simple en el seu dia 

a dia. Aquest fet posa de manifest que, malgrat saber llegir i escriure, els ciutadans no 

tenen cap mena de capacitat crítica. 

 

L’activista en favor dels drets de les dones i testimoni de la guerra de l’Afganistan, 

Nadia Ghulam, denuncia que la taxa d’alfabetització no reflecteix les limitacions que 

presenten els ciutadans. Ho exemplifica amb una situació quotidiana com és anar a la 

farmàcia: ”No té sentit llegir el rètol de farmàcia, si no sé què hi ha dins”. Ghulam 

afegeix que la manca de comprensió impedeix que la ciutadania sigui crítica i analítica. 

Per tant, queda palès que el sistema educatiu afganès encara presenta mancances i, 

un país sense capacitat crítica, és un país democràticament feble. 

 

El matrimoni, un malson per a les nenes 

Són diverses les raons que expliquen el menor accés de les dones a l’educació, entre 

les quals destaca la tradicional pràctica dels matrimonis forçats. Les darreres dades 

ofertes per UNICEF, l’any 2015, mostren que 1 de cada 8 noies és casada abans dels 

16 anys -edat mínima establerta per la llei afganesa- i que 1 de cada 3 noies és casada 

abans de complir-ne 18.   

 

L’Afganistan és un dels països on es produeixen més matrimonis 

forçats i encapçala els rànquings del sud d’Àsia 

 

L’aprovació de la Llei per l’Eliminació de la Violència Contra les Dones (EVAW), l’any 

2009, és el primer pas per regular l’edat del matrimoni precoç. Malgrat que l’edat legal 

és als 16 anys, les noies de 15 poden ser casades sota l’aprovació paternal o judicial. 

Tot i els esforços normatius, l’incompliment de la llei és constant i moltes afganeses 

són forçades a contraure matrimoni de forma prematura. Ara bé, fent balanç dels 

darrers quaranta anys, l’evolució és positiva, tot i que encara no s’ha assolit l’abolició 

total.  
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Evolució dels matrimonis infantils. Elaboració pròpia. Font: UNICEF 

 

L’Afganistan és un dels països on es produeixen més matrimonis forçats i encapçala 

els rànquings del sud d’Àsia, per darrere de països com Nepal o Bangladesh. Aquest 

tipus de matrimoni té un fort arrelament tradicional, ja que s’utilitza per enfortir llaços 

entre famílies, o bé per resoldre situacions econòmiques adverses. Fins i tot, s’utilitza 

per compensar crims passats. Aquesta és la pràctica coneguda com a baad, que 

consisteix en casar una nena amb la família d’un agressor per arreglar les disputes o 

conflictes existents entre famílies o ètnies.  

 

Els matrimonis infantils forcen moltes nenes a abandonar els estudis i, fins i tot, els 

frustren qualsevol oportunitat d’accedir-hi. Cal tenir en compte que l’edat d'ingrés 

escolar a l’Afganistan és a partir dels 7 anys, però el fet que moltes afganeses es 

converteixin en mestresses de casa pocs anys després, propicia que les famílies 

considerin innecessària l’educació. Tanmateix, moltes al·leguen que anar a l’escola 

suposa un risc per a les nenes, però sense reconèixer que la llar és sovint un focus 

de violència. 
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El malson comença la mateixa nit de noces, en què les noies es veuen obligades a 

consumar el seu matrimoni. “La majoria de dones afganeses són violades la nit de 

bodes, almenys des del punt de vista europeu, ja que són forçades a tenir sexe amb 

un desconegut”, exposa l’excorresponsal a Kabul i actual cap d’Internacional de l’Ara, 

Mònica Bernabé1.  

 

Ballesteros: “L’Afganistan és una societat patriarcal, molt 

conservadora i, fins i tot, misògina” 

 

Segons dades de l’ONU Dones, un 51% d’afganeses ha patit violència física o sexual 

per part de la seva parella, almenys una vegada a la vida. Una xifra que respon a la 

construcció social del cos femení com a objecte d’honor del masculí. La investigadora 

del CIDOB descriu l’Afganistan com “una societat patriarcal, molt conservadora i, fins 

i tot, misògina”. És a dir, la tradició segueix perpetuant una violència estructural molt 

arrelada, que només es pot combatre a base d’educació i evolució en el temps. 

  

Per tal de revertir les vulneracions que pateixen les dones contínuament, el govern 

afganès ha posat en marxa diversos plans nacionals, els quals han quedat en paper 

mullat. L’últim aprovat, l’any 2017, és el Pla Nacional d’Acció per Eliminar el Matrimoni 

Infantil i Precoç, que pretén posar fi als matrimonis infantils i construir un marc legal 

que ho reguli.  

 

Actualment, la justícia és un dels punts més febles de l’Afganistan, a causa de la baixa 

formació dels magistrats i la manca de lleis en favor de les dones. No hem d’oblidar 

que l’única llei vigent en matèria de gènere és la ratificada el 2009 per l’Eliminació de 

la Violència Contra les Dones (EVAW). A banda de regular l’edat mínima dels 

matrimonis, també criminalitza per primera vegada les violacions, així com la violència 

física i verbal contra les dones.  

 
1   Bernabé, M. (2020, març 9). Les dones a l’Afganistan després de l’acord dels EUA amb els talibans. Casa Àsia, 

Barcelona. 
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Ara bé, tal com explica la presidenta fundacional i CEO d’International Crisis Group, 

Louise Arbour2, “el sistema judicial afganès roman disfuncional i la implementació de 

l’EVAW és irregular”.  

 

Per tant, no es compleix l’article 22 de la Constitució que estableix que “qualsevol 

classe de discriminació i distinció entre els ciutadans de l’Afganistan seran prohibits. 

Els ciutadans de l’Afganistan, homes i dones, tenen els mateixos drets i deures davant 

la llei”. 

 

El naixement de la desigualtat 

L’ONU Dones determina que l’Afganistan és una de les regions de l’Àsia i el Pacífic 

on més dones perden la vida en donar llum. La ràtio de mortalitat maternal elaborada 

per l’OMS (Organització Mundial de la Salut) l’any 2017 estima que han mort 638 

dones per cada 100.000 naixements vius. Per establir-ne una comparativa, la mitjana 

espanyola és de 4 dones. Tot i ser una xifra alarmant, el país asiàtic l’ha reduït a més 

de la meitat al llarg dels darrers vint anys. 

 

La falta d’infraestructures adequades i de personal qualificat explica l’elevada 

mortalitat maternal. Segons dades d’UNICEF, només el 58,8% de naixements són 

assistits per especialistes. Aquest fet va lligat al baix nombre d’hospitals i d’equips 

necessaris per atendre les mares. La ginecòloga de Metges Sense Fronteres (MSF), 

Laia Ferrer, qui va treballar durant quatre mesos en un hospital maternal afganès, 

explica que la sanitat “depèn gairebé el 100% de l'ajuda internacional” i que “falten 

hospitals amb recursos, ja que la majoria estan sota la tutela d’organitzacions 

internacionals”. 

 

 

 

 
2 Arbour, L. (2016, novembre 10). Fighting For Women’s Rights in Afghanistan. Recuperat de 

https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/fighting-women-s-rights-afghanistan 

 

https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/fighting-women-s-rights-afghanistan
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Moltes dones han de recórrer centenars de quilòmetres per poder ser ateses i n’hi ha 

d’altres que accedeixen a centres privats, els quals no tenen formació ni recursos 

materials. Ferrer puntualitza que “hi ha moltes clíniques privades, les quals intenten 

guanyar diners assistint parts. Realment tenen una gestió pèssima, molt mala atenció 

mèdica i falta d'infraestructura sanitària. És un negoci”.  

 

El poc control gestacional és un altre factor de risc per als parts, tant per a la mare 

com per al nadó. “No saps què li ha passat a aquell nen durant l'embaràs, potser té 

una malformació, ha tingut una infecció o és prematur”, precisa la ginecòloga de MSF. 

Cal posar de manifest que el nombre de parts a l’Afganistan és molt elevat. Laia Ferrer 

matisa que l’hospital maternal on treballava “donava assistència a uns 2.000 parts 

cada mes. Aquí, per exemple, al Clínic de Barcelona, 2.000 parts es fan en deu mesos. 

Allà és cada mes, és brutal”. 

 

La dèria de tenir fills no 

deixa espai per a la 

planificació familiar, una 

sortida possible per rebaixar 

la mortalitat maternal 

 

La maternitat prematura, derivada 

dels matrimonis infantils, també és 

força present a l’Afganistan. El 20% 

d’adolescents va donar a llum abans 

dels 18 anys, el 2015, segons 

UNICEF. La construcció de la família 

es llegeix com una riquesa perquè 

els fills seran qui mantinguin als 

pares en un futur. Per tant, és 

inconcebible no casar-se i no tenir 

descendència.  

Nadó sobre el vel de la seva mare.  

Autora: Dra. Rasha Khoury. Imatge cedida per MSF 
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La dèria de tenir fills no deixa espai per a la planificació familiar, una sortida possible 

per rebaixar la mortalitat maternal. Els mètodes anticonceptius encara són poc 

acceptats a causa del protagonisme de la religió en la vida dels afganesos. En aquest 

sentit, l’ONG Marie Stopes Internacional (MSI) imparteix educació sexual als mul·làs, 

que tenen una gran influència sobre la població i poden promoure un canvi. Una de 

les estratègies de MSI és basar la formació en l’Alcorà, establint paral·lelismes i 

eufemismes per tal de convèncer-los de la necessitat de l’ús de mètodes de 

planificació familiar. Si els mul·làs traslladen aquest missatge a les mesquites, els 

fidels seguiran les seves instruccions.  

 

Marie Stopes també ofereix assistència mèdica en avortaments i distribueix 

preservatius masculins i femenins arreu del territori afganès. Durant l’any 2018, al 

voltant de 560.000 ciutadans van utilitzar mètodes anticonceptius i es van prevenir 

140.000 avortaments de risc3. La religió islàmica no permet l’avortament, però en 

casos de vida o mort, és el marit qui té l’última paraula perquè els homes són qui tenen 

poder de decisió sobre el cos femení. 

 

La desigualtat de gènere és present des del primer minut de vida, ja que si el nadó és 

un nen, la família pressionarà perquè les sanitàries hi aboquin més esforços. 

L’Afganistan és el país més perillós del món per néixer dona després de l’Índia, segons 

l’enquesta editada per la Fundació Thomson Reuters l’any 2018. Ferrer constata 

aquest fet: “Si era un nen, el prioritari era el nen. Si era una nena, es posaven a plorar”. 

 

 

 

 

 

 
3    Marie Stopes Internacional. (n. d.). Marie Stopes Afghanistan. Recuperat de https://www.mariestopes.org/where-

we-work/afghanistan/  

https://www.mariestopes.org/where-we-work/afghanistan/
https://www.mariestopes.org/where-we-work/afghanistan/
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La cursa electoral en clau de dona 

La política tampoc està exempta del patró social afganès, que relega les dones en un 

segon pla. L’exdiputada Malalai Joya afirma que “les dones en política estan 

infravalorades”. La Constitució, aprovada el 2004 a Bonn, fixa que un 25% dels escons 

parlamentaris han de ser ocupats per diputades. L’adopció del text fundacional suposa 

un trencament definitiu amb els darrers anys, eclipsats pel règim talibà. Es tracta del 

primer esglaó per a l’entrada de les dones en política i per a la recuperació de la seva 

visibilitat en l’espai públic afganès. 

 

Ballesteros: “Si no fos per la llei, no hi hauria tanta representació 

femenina” 

 

“Si no fos per la llei, no hi hauria tanta representació femenina”, sentencia la 

investigadora Ana Ballesteros. Tot i això, Ghulam considera que la possibilitat d’arribar 

al govern “és simbòlica, sense acció”. Les dones tenen accés a la política, però sovint 

sota la supervisió masculina. Quan intenten alçar la veu, són expulsades de la cambra 

representativa, com és el cas de Joya, qui va patir una “conspiració política” per 

denunciar que “el Parlament era un zoo”. L’exdiputada considera que els homes “no 

poden tolerar la llibertat d’expressió de les dones” i que la seva expulsió va ser “il·legal, 

ja que ella va ser escollida, no seleccionada”. 
 

 

L’exdiputada i activista, Malalai Joya, en un acte de denúncia. Imatge cedida per Malalai Joya 
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La conquesta de drets polítics en clau de gènere s’inspira en l’any 1964, període en 

què s’instaura la democràcia moderna a l'Afganistan, amb unes eleccions lliures i la 

creació del Parlament (o Wolesi Yirga). També és el moment perquè les dones 

s’expressin per primera vegada a les urnes, dret que no recuperaran fins al 2004 

perquè el règim talibà no va celebrar eleccions. Per aquesta raó, el 2004 es coneix 

com l'època daurada de l’Afganistan, ja que el primer mandat d’Hamid Karzai permet 

el retorn de drets anhelats i tot sembla possible després de la caiguda del règim talibà. 

 

Les primeres presidencials de Karzai marquen una tendència que es manté a 

posteriori, fixant el cicle electoral afganès de cinc anys. El país s’organitza en forma 

de república presidencialista des de 1973, moment en què cau la monarquia, i el 

president és escollit per sufragi universal a dues voltes.  

 

Joya: “el sistema és molt corrupte, no només el Parlament, sinó les 

tres forces democràtiques” 

 

El poder legislatiu també recau en dues cambres: la Wolesi Yirga, equivalent al 

Congrés dels Diputats d’Espanya, i la Meshrano Yirga, equiparable al Senat. Les 

candidatures al Parlament són individuals, no per sigles polítiques, i “es poden 

presentar, sense exagerar, 3.000 candidats per a 250 escons”, exemplifica la 

periodista Mònica Bernabé. Això comporta unes campanyes frenètiques per 

aconseguir els avals necessaris, fins al punt de “pagar diners o donar menjar a canvi 

de vots. La corrupció és generalitzada al país”, afegeix Bernabé. En aquest sentit, 

l’activista Malalai Joya exposa que “el sistema és molt corrupte, no només el 

Parlament, sinó les tres forces democràtiques. Els candidats només pensen a omplir 

les seves butxaques amb dòlars”. 
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Ballesteros comparteix l’opinió que la corrupció és un dels problemes més greus del 

país i que “el temps dirà si els afganesos estan disposats a canviar”. En referència al 

joc institucional, puntualitza que a l’Afganistan “el concepte d’estat modern, no s'entén. 

Hi ha institucions, però són disfuncionals”. La investigadora del CIDOB albira que el 

país “ha de trobar un model d’estat que s’adeqüi al govern actual”.  

 

El registre de la inexistència  

Un dels impediments que atura el correcte desenvolupament de l’Afganistan i propicia 

la disfuncionalitat política és la manca d’un cens de població. Segons dades de la 

UNESCO, el país no compta amb un registre civil actualitzat des de 2006. És a dir, no 

se sap del cert quantes persones hi viuen ni quina edat tenen.  

 

La república islàmica forma part del 22% de països del sud i sud-est asiàtic que no 

compten amb un cens. En la mateixa línia s’hi troben Pakistan i Bhutan, però amb la 

diferència que el 2017 han reprès el padró d’habitants. En canvi, l’Afganistan no ha 

posat fil a l’agulla per crear un registre.   

 

Ghulam: “Jo no sé quants anys tinc ni quan vaig néixer. Ho calculo 

i ho dic més o menys, però no ho sé perquè no hi ha registre civil” 

 

La inexistència d’un cens és especialment perjudicial per a les afganeses. El fet que 

no sigui obligatori inscriure els nadons al registre dificulta, a la llarga, el compliment 

de la Llei per l’Eliminació de la Violència Contra les Dones (EVAW), que estableix 

l’edat mínima de matrimoni. “La llei diu que una noia no es pot casar abans dels 16 

anys, però si es desconeix l’edat que té, no es pot complir”, constata Bernabé. Per 

tant, la regulació dels matrimonis precoços no serà possible fins que hi hagi un registre 

adequat.  
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La necessitat de comptabilitzar la població no només és essencial per al bon 

funcionament de l’estat, sinó també per al propi desenvolupament personal. “Jo no sé 

quants anys tinc ni quan vaig néixer. Ho calculo i ho dic més o menys, però no ho sé 

perquè no hi ha registre civil”, exposa l’activista Nadia Ghulam.  

 

Les dones són invisibles davant del registre civil, però també enfront del costum. La 

cultura afganesa esborra el rostre femení de totes les etapes vitals. “Les dones porten 

a l’esquena el pes de la tradició i la discriminació està present en tots els nivells”, relata 

la investigadora Ana Ballesteros. A les partides de naixement, el nom de la mare no 

hi consta; a les invitacions de casament, només hi apareix el del marit, i ni tan sols la 

mort els permet gravar el nom a la làpida. En definitiva, es prohibeix que la identitat 

de les afganeses sigui pública.  

 

Arran d’aquest negacionisme, l’any 2017 neix a les xarxes socials la campanya 

#OnÉsElMeuNom, impulsada per un grup d’activistes afganeses conegudes com les 

Filles de la Ràbia (Dokhtaran-e Rabia). El col·lectiu reivindica la identitat femenina, ja 

que a les dones se les identifica amb el nom del marit que, fins i tot, es concep com el 

seu propietari.  

 

Les activistes també volen trencar amb el tabú interioritzat pels afganesos de no 

anomenar en públic a la seva esposa, considerat com un acte vergonyós i de 

deshonra. La periodista Mònica Bernabé ho il·lustra de la següent manera: “Preguntar 

per la dona es considera ofensiu. Aquí, seria l’equivalent a què preguntessis de quin 

color són les calces que porta la teva parella”.  

 

La creació d’un registre civil ha de ser la primera pedra per aplanar el camí a les dones 

i assolir la demanda fonamental de ser considerades ciutadanes independents, sense 

lligams amb els familiars masculins.  
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Arma de doble tall 

La vulneració sistemàtica dels drets de les dones ha justificat la intervenció 

internacional a l’Afganistan, amb el fi de parar els peus al règim talibà. La imposició 

del burca va ser una de les mesures més notòries dels totalitaris. L’ocultació del cos 

femení sota un vel llarg fins als peus, que només deixa entreveure la mirada a través 

d’una obertura reixada, ha estat concebuda per Occident com un símbol d’opressió.  

 

En l’actualitat, el burca ja no es considera un reflex de la repressió, sinó un símbol de 

seguretat. En un context desfavorable per a les afganeses, cobrir la figura i passar  

desapercebuda pot resultar un petit respir. Això explica per què és més comú veure 

dones cobertes amb el burca en zones hostils, mentre que en regions més segures, 

com ara la capital, la presència del vel és mínima.  

 

L’Afganistan és el país més perillós del món, per davant de Síria, 

segons l’Índex Global de Pau 

 

La sensació d’inseguretat de les afganeses no és gratuïta. L’Afganistan és el país més 

perillós del món, per davant de Síria, immersa en una cruenta guerra civil des de 2011. 

L’Índex Global de Pau, elaborat anualment per l’Institut d’Economia i Pau, situa 

l’Afganistan a la cua del rànquing de 2019. L’estudi, que mesura el nivell de pau arreu 

del món, fixa una tendència a l’alça de la seguretat global, però no en el cas del país 

asiàtic, que ha anat saltant entre l’última i la penúltima posició del rànquing durant els 

darrers deu anys.  

 

L’índex il·lustra que la presència internacional no ha conduït a la pau definitiva al país, 

però sí que ha aportat seguretat en certs aspectes. “La presència internacional és una 

arma de doble tall: protegeix el govern i les institucions creades a Bonn, però a la 

vegada, és l’origen del conflicte i la lluita dels talibans”, argumenta Ballesteros. 

L’exdiputada Malalai Joya considera que la “democràcia mai arriba mitjançant la 

guerra o la invasió militar”. A més, Joya condemna que “els nord-americans només 

vetllin pels seus interessos” i que “no deixin a l’Afganistan alçar-se pel seu propi peu”.  
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Militars als peus de les muntanyes afganeses. Font: Pixabay 

 

La intervenció ha estat fins avui dia un mur de contenció, però la retirada és el moment 

perquè les institucions pròpies actuïn. És el torn del govern afganès per demostrar que 

és capaç de garantir la seguretat dels seus ciutadans i deixar-se d’amagar sota “la 

màscara de la democràcia”, tal com expressa Joya. Ara bé, fins que no s’esborri 

totalment el rastre de la guerra al govern, no serà possible constituir un executiu 

competent.  

 

Ghulam:  “Hem de deixar de jutjar i hem de treballar per a 

l'educació, la formació i la reconciliació, de manera que deixem 

enrere el passat i treballem per al futur” 

 

Els vincles entre els criminals de guerra i les institucions encara són evidents, ja que 

la Llei d’Amnistia, aprovada pel Parlament afganès l’any 2007, els va permetre 

esquivar la justícia. Tot i així, cal tenir en compte que en un context de guerra gairebé 

tothom n’és partícip i una llei d’aquestes característiques és una via per sanejar les 

ferides i seguir avançant com a país. 
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En aquest sentit, Nadia Ghulam, testimoni de la guerra, remarca la importància de 

caminar cap a la reconstrucció del país: “Hem de deixar de jutjar i hem de treballar per 

a l'educació, la formació i la reconciliació, de manera que deixem enrere el passat i 

treballem per al futur”.  

 

Revertir la tendència de les últimes quatre dècades i fer de l'Afganistan un país segur 

per a tothom està en mans del govern afganès, un cop les tropes internacionals es 

retirin i conclogui l’Acord de Doha. És el moment de passar pàgina i vertebrar 

estructures d’estat fortes, allunyades de la corrupció i útils per a la ciutadania. 

Tanmateix, és l’hora d’invertir en educació i formació, ja que són les úniques armes 

que poden conduir a un canvi positiu i sanejar el passat bèl·lic.  

 

En aquesta nova etapa, també està en joc situar les dones en el centre de la societat, 

respectar la seva veu en l’espai públic i privat i garantir els seus drets, vulnerats durant 

anys. En definitiva, les afganeses han de ser ciutadanes de ple dret. 
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5. CONCLUSIONS 

L’Afganistan és un país ric i divers, però encara ha d’avançar en molts aspectes, 

sobretot en matèria de gènere. La reflexió inicial és que, per comprendre’l, no l’hem 

de mesurar amb paràmetres occidentals, sinó que hem de resseguir la seva història.  

 

En primer lloc, hem reafirmat la hipòtesi que el rastre de la guerra encara és molt viu 

en la societat afganesa i que ha fet minvar l’estabilitat de la república islàmica els 

darrers anys. D’una banda, les contínues intervencions estrangeres no han deixat 

respirar l’Afganistan per establir-se com a estat propi. A més, rescatem la idea que les 

armes no són la solució per construir la pau definitiva. Ens hem adonat que la 

presència internacional ha dotat a les dones de més llibertat respecte al règim talibà, 

però aquesta conquesta en cap cas justifica la intervenció tan prolongada al país. 

 

D’altra banda, el seu endarreriment no només s’explica per la militarització, sinó que 

el pes també recau sobre la feblesa institucional. La corrupció i la manca de líders forts 

que mirin pel bé de la comunitat, més enllà dels seus interessos, han dificultat 

l’establiment d’unes estructures bàsiques que permetin un desenvolupament pròsper.  

 

La segona conclusió a la qual hem arribat és que el progrés de l’Afganistan ha de 

passar per una inversió en educació i formació. L’analfabetisme és molt elevat i 

dificulta l’adquisició de capacitat crítica, fonamental per qüestionar el poder i lluitar per 

a una millora de drets. En aquest sentit, dipositem l’esperança en les noves 

generacions, ja que està en les seves mans portar un canvi i sanejar el país.  

 

En tercer lloc, hem constatat que les afganeses han estat les més perjudicades al llarg 

del temps per la seva condició de gènere. La forta tradició cultural deixa les dones en 

un segon pla en tots els àmbits sociopolítics. La fi del règim talibà ha permès la 

recuperació progressiva de drets, però, malgrat això, la dominació masculina encara 

és molt viva en la societat afganesa. La maternitat és un dels àmbits més simptomàtics 

del poder sobre el cos femení, ja que les dones no tenen dret de decisió ni en el 

moment de donar a llum. 
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Seguidament, en quarta posició, la intromissió de la religió en tots els estrats de la vida 

també dificulta la regeneració i l’abandonament de costums pejoratius per a les dones. 

El problema és fruit de les diverses interpretacions que cada grup social pot donar a 

la llei islàmica. La visió més totalitària i fonamentalista és la imposada pels talibans i 

és per aquesta raó que el seu retorn al poder suposa una amenaça per a les 

afganeses. Ara bé, el govern afganès tampoc és lliure de tota responsabilitat i actua 

sota “la màscara de la democràcia”, tal com denuncia l’exdiputada Malalai Joya, ja que 

amb Doha obre la porta al retorn dels talibans. D’aquí que algunes afganeses pensin 

que la pau que ha de portar l’Acord de Doha sigui més perillosa que la guerra. 

 

En cinquè lloc, la localització geoestratègica de l’Afganistan al cor de l’Àsia, el 

converteix en un punt on conflueixen molts interessos. Els ciutadans són les víctimes 

d’aquestes disputes, ja que la protecció dels seus drets ha servit d’excusa per a les 

diverses intervencions, però finalment les conseqüències bèl·liques han acabat per 

ser majors que la millora dels drets. Considerem que ha arribat el moment perquè la 

comunitat internacional faci un pas al costat i exerceixi una tutela més noble sobre el 

país, donant-li suport, però alhora deixant-li espai per a la pròpia reconstrucció. 

 

Per tant, la conclusió final és que les vies a explorar, per tal de garantir un futur millor, 

són l’establiment d’estructures socials fortes, la inversió en educació i formació i 

l’impuls d’una nova política, lluny de la corrupció, que treballi pel bé del país. També 

urgeix la incorporació de les dones en totes les esferes de la vida perquè el canvi real 

ha d’arribar des de la qüestió de gènere. Tot i això, som conscients que els progressos 

només arribaran a base de temps i esforç. En definitiva, l’Afganistan i els drets de les 

afganeses encara tenen un llarg camí per recórrer. 
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7. ANNEXOS 

Entrevista a Mònica Bernabé, excorresponsal a Kabul i actual cap 

d’Internacional de l’Ara 

 

1. Quines ètnies conviuen al país i quina influència tenen? 

L'ètnia majoritària és la dels paixtus, seguida pels tadjiks. A continuació, hi ha tota una 

sèrie d'ètnies minoritàries que són els hazares, els únics que són musulmans xiïtes, 

mentre que la resta de població és sunnita. Després tenim els turcmans i un munt 

d'ètnies més. Els uzbeks també tenen importància, són més importants fins i tot que 

els hazares.  

 

La qüestió no és que no et puguis casar entre ètnies, hi ha matrimonis mixtos, això no 

és un problema. Al govern també hi ha membres de diferents ètnies. El problema és 

que durant la guerra entre faccions mujahidins, de començament dels anys noranta, a 

les diferents faccions mujahidins hi havia diferents ètnies. Els líders militars eren de 

diferents ètnies: hi havia un paixtu, un altre tadjik, un altre hazara, un uzbek, etc. Una 

de les tàctiques que es va fer servir era que la facció d'una ètnia matava la població 

d'una altra ètnia. Això va augmentar les divisions. Per tant, el líder d'una facció paixtu 

és com Déu per als paixtus perquè els va defensar d'una altra facció, d'una altra ètnia 

que matava població de la seva ètnia.  

 

Els hazares tenen un altre líder militar que ja va morir, per sort, i que va matar un munt 

de població paixtu, però va defensar els hazares. Per tant, per als hazares, aquest 

líder militar és Déu, però per als paixtus és un criminal de guerra. És a dir, la guerra 

també ha fomentat la divisió del país en aquest sentit. El que intenten els candidats 

presidencials, per exemple, Ashraf Ghani, que és el teòric guanyador de les eleccions 

i d’ètnia paixtu, per presentar-se a les eleccions s'ha posat com a segon i com a tercer 

un tadjik i un hazara, per intentar aconseguir suport de totes les ètnies. En canvi, 

Abdullah Abdullah és tadjik, però també ha buscat un paixtu i un hazara. 
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2. Les ètnies estan molt delimitades per regions del país? 

Els paixtus són sobretot majoria al sud, però estan barrejades. 

 

3. Ashraf Ghani i Abdullah Abdullah són considerats criminals de guerra? 

Ashraf Ghani no va participar en el conflicte, és més aviat un tecnòcrata, però s'ha 

aliat amb criminals de guerra. Es va presentar a les eleccions de 2014 amb Abdul 

Rashid Dostum, un líder uzbek que és dels pitjors. Per tal d'aconseguir el suport de la 

població uzbeka, es va aliar amb Dostum.  

 

Pel que fa a Abdullah Abdullah, no hi ha cap informe que digui que sigui un criminal 

de guerra, però ell formava part d'una facció tadjik que estava liderada per Ahmad 

Shah Massoud, que sí que és considerat un criminal de guerra, tot i que, per exemple 

a França, el presenten com si fos un Che Guevara de l’Afganistan.  

 

Massoud parlava francès i tenia molt bona parola. Durant la guerra contra els soviètics, 

Massoud formava part de la facció que més lluitava contra ells i defensava la població, 

però a començament dels anys noranta es va convertir en un criminal perquè també 

va començar a bombardejar la població civil de forma indiscriminada. Abdullah 

Abdullah estava amb aquest home, amb aquesta facció. A més, aquesta facció va 

pactar amb Gulbuddin Hekmatyar, a principis dels anys noranta.  

 

4. És a dir, no ho són directament, però s'alien amb els que sí que ho són. 

Exactament. Es pot dir que Abdullah Abdullah forma part del partit Jamiat-e-

Islami, que ha comès crims de guerra. 

 

5. Es preveu una nova interpretació de la llei islàmica si els talibans entren al 

poder. El govern afganès també es regeix sobre aquesta llei, per tant, quins 

són els principals perills de la reinterpretació que puguin fer els talibans? 

Els talibans diuen que respectarien el dret de l'educació i el dret a la sanitat. Asseguren 

que defensarien els drets que recull la llei islàmica, però el fet és que pot tenir moltes 

interpretacions. En l'actualitat, en teoria, el govern afganès també està respectant la 

llei islàmica. El problema és la interpretació que puguin fer els talibans.  
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6. Amb la retirada de les tropes internacionals, creus que augmentarà la 

seguretat o, per contra, la inseguretat? Per tal que l’Afganistan es converteixi 

en un país més fort, és millor que no tingui cap mena d'intervenció i es regeixi 

de forma pròpia? 

El problema és més de fons. La intervenció va millorar la seguretat del país en alguns 

aspectes. També hi havia més bombardejos, molta població moria, tot i que ara 

continua morint població civil. Però hi havia més facilitat de moviments en aquell 

moment, amb més presència de tropes internacionals sobre el terreny que ara. El 

problema de fons és que tots aquests actors que van participar en la guerra, molts 

d'ells criminals, estan al poder. 

 

No es pot pretendre que la retirada de les tropes internacionals millori la situació a 

l'Afganistan. Si el país estigués en mans d'uns governants competents, que 

s'interessessin per la població afganesa, potser sí. O bé, si arriben a un acord amb els 

talibans, qui sap, però no és el cas. Tenen criminals de guerra en les institucions de 

poder, o no necessàriament dins les institucions de poder. Gulbuddin 

Hekmatyar no forma part del govern, però va arribar a un acord amb aquest perquè 

les seves milícies deixessin d'atacar. Hekmatyar té una illa sencera de cases a Kabul, 

cedida pel govern, que també dona diners a les milícies perquè no protagonitzin atacs.  

 

Estan mantenint un criminal de guerra. És a dir, en el moment que la comunitat 

internacional va catapultar el poder a tota aquesta gent estava clar que això no aniria 

a cap banda. Mentre hi hagués presència internacional, la impunitat generalitzada no 

era tan gran, però a mesura que la presència internacional desaparegui, allà serà un 

campi qui pugui. És el que jo preveig. 
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7. Per tant, el problema és que les institucions són dèbils i marcades per 

criminals de guerra? No es resoldrà fins que no es reconstrueixin? 

Sí, però la possibilitat que es reconstrueixin... Van posar els ingredients per construir 

un monstre que ara és indomable. El 2012 va començar la retirada de tropes 

internacionals i el 2014 la majoria es van retirar. Van valorar per províncies si havien 

de retirar-les o no. Asseguraven que una província passava a ser controlada totalment 

pel govern afganès perquè podia garantir la seguretat. Deien que les forces de 

seguretat afganeses estaven ja capacitades per garantir la seguretat. D'acord, les 

forces de seguretat afganeses estan capacitades, però què me'n dius de 

l'administració local i de la justícia? És l'exèrcit qui manté el funcionament del país? 

No, hi ha molts altres elements. Si no hi ha una justícia que funcioni i un govern que 

funcioni, l'exèrcit pot estar als carrers, però no anem enlloc. Quan es va decidir la 

retirada de tropes, no es va valorar en cap moment si les institucions del país 

funcionaven. I no funcionaven.  

 

8. Tampoc poden funcionar si només hi ha un 45% de gent que pugui llegir i 

escriure. Entenem que no poden funcionar sense formació. 

Poc abans que es decidís l'inici de la retirada de tropes, van detectar que un dels greus 

problemes és que la policia no sabia llegir i escriure. No estem parlant només de la 

població, sinó que la policia no sabia llegir ni escriure. Això ho he viscut a Kabul: un 

policia et para el cotxe, et demana la documentació i no sap llegir-la. He arribat a donar 

carnets de biblioteca. Se’ls miren i te’ls tornen sense saber què els has donat perquè 

no saben llegir. 

 

Els Estats Units van iniciar un programa especial d'alfabetització de les forces 

afganeses. Aquest programa va existir en el seu dia per intentar accelerar que 

aprenguessin a llegir i a escriure. Ja ho veus en la manera de treballar, com funcionen 

les oficines, és a dir, vas a fer un tràmit i et mors. Per com fan funcionar l'ordinador i 

toquen les tecles, ja veus que és una administració molt limitada. 

 

 

 



 39 

9. Això també s'extrapola a l'àmbit judicial? 

En el tema judicial, més enllà que estiguin capacitats o no, hi ha una corrupció total. 

Recordo que el 2010, només el 25% dels jutges havia estudiat dret. La resta eren 

mul·làs o gent sense formació. Però més enllà d'això, és la corrupció. El judici funciona 

de manera que, si pagues guanyes i, si no pagues, no guanyes.  

 

10. La corrupció també impedeix que es judicialitzin els crims de guerra? Creus 

que la judicialització seria una manera de sanejar el país i tornar a començar 

amb bon peu? 

El problema és que, el 2007, el Parlament afganès va aprovar una llei d'amnistia que 

estableix que cap dels sectors que van participar en la guerra, anteriorment, poden 

ser jutjats a l'Afganistan. Es van cobrir les espatlles. De fet, això es va produir perquè 

a finals de 2006, a Iraq, es va detenir a Sadam Husein i va ser executat. Això va fer 

que a l'Afganistan, tots els senyors de la guerra s'adonessin que la truita es podia girar 

i que podien acabar a la presó. Com molts d'ells ja eren parlamentaris, van impulsar 

l'aprovació d'aquesta llei d'amnistia.  

 

Abans de 2007, la Unió Europea era molt activa en iniciar un procés de justícia. El 

2004 es va realitzar una enquesta a l'Afganistan, que es considera de les més 

importants que s'han fet, per preguntar a la gent que creia què calia fer per garantir 

l'estabilitat del país. El 74% de la població va dir que calia jutjar els criminals de 

guerra. Després hi havia diferents opinions sobre si calia un tribunal internacional, un 

tribunal nacional, o qui els havia de jutjar.  

 

11. Des de 2004 fins a l'actualitat han passat gairebé vint anys. 

Generacionalment també hi ha un canvi. 

Ara la gent és molt més jove i no té el record de la guerra tan clar. Però, el que va 

aturar tot aquest procés va ser l'aprovació de la llei d'amnistia. De fet, el 2006, 2007, 

2008 i 2009 va sorgir tota una sèrie de col·lectius, molts d'ells impulsats per dones, de 

víctimes de la guerra que reclamaven justícia i que s'apartés aquesta gent del poder.  
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Era molt cridaner perquè eren dones que anaven amb burca pel carrer, es 

manifestaven amb fotos de desapareguts i demanaven que es fes justícia. Tot això ha 

quedat totalment desmantellat perquè ara, sense presència internacional i amb 

aquests tipus al poder, val més que no surtin.  

 

12. Les dones tenen dret a vot? 

Sí.  

 

13. Des de quan? N'han tingut sempre o durant el règim talibà se'ls va arrabassar 

aquest dret? 

Durant el règim talibà no hi va haver eleccions. Durant la guerra dels 

mujahidins, tampoc. 

 

14. Quines van ser les eleccions anteriors al 2014 i qui eren els líders? 

Hi va haver eleccions presidencials el 2004, el 2005 parlamentàries, el 2009 

presidencials, el 2010 parlamentàries, el 2014 presidencials i el 2018 parlamentàries. 

És a dir, les parlamentàries es van fer amb tres anys de retard.  

 

Els candidats es presenten individualment. Per exemple, a les parlamentàries es 

podien presentar, sense exagerar, 3.000 candidats per a 250 escons al Parlament. 

Cadascú feia la seva pròpia campanya i penjava els seus cartells. A Kabul hi havia 

milers de cartells. A més, la corrupció és generalitzada al país. Pagaven diners o 

donaven menjar a canvi de vots. Jo tinc una amiga que va ser diputada el 2005 i el 

2010 es va tornar a presentar, però no va guanyar. El 2010 estava intentant guanyar i 

es va gastar molts diners. Ella m'explicava que havia de contractar autobusos per 

portar els votants a votar. Em deia que si no els portes, no hi van. Així funciona, omples 

autobusos, els pagues, els portes a votar i els compres el menjar aquell dia. La gent 

vota per tu, lògicament. Així és com funciona. 
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15. Entrant en el tema de l'empoderament de les dones, quines associacions hi 

ha actualment que segueixin lluitant pels seus drets? Com han anat 

evolucionant? 

Durant l'època dels talibans estava prohibida qualsevol associació de dones o de 

qualsevol altre mena. Existien col·lectius clandestins que treballaven de forma 

amagada, sobretot en educació o assistència mèdica. Muntaven classes a les cases i 

hi anaven les dones o les nenes. Per a l’assistència mèdica, també anaven a casa de 

les dones.  

 

Després de la caiguda del règim talibà, l’Afganistan era el centre d'atenció 

internacional i van arribar molts diners. Això també va fomentar que es creessin moltes 

associacions, algunes d'elles que sí que funcionaven i tenien l'objectiu d'ajudar i 

d'altres que simplement eren negocis. És a dir, jo demano subvencions a la comunitat 

internacional, em finanço a mi mateix i faig alguna cosa per justificar que estic 

treballant. Es va viciar molt tot aquest sector.  

 

16. Per això vau decidir tancar l’Associació per als Drets Humans a l’Afganistan 

(ASDHA)? 

No, el tancament de l'associació va ser per altres factors. És cert que a la nostra pròpia 

associació vam tenir problemes. No treballàvem directament, nosaltres treballàvem 

amb associacions de dones i elles implementaven els projectes. Vam detectar 

corrupció. Al personal contractar, els feien signar com si haguessin rebut el salari i 

només en rebien la meitat. L'altra meitat del salari se’l quedava els responsables de 

l'organització. Per tant, vam decidir, crec que el 2010, que havíem de tenir 

un estranger permanentment treballant sobre el terreny i controlant què s'hi estava 

fent. Si no, allò podia ser un forat sense fons de gent robant-nos diners.  

 

Una de les principals raons per les quals ens vam quedar sense diners és que vam 

intentar impulsar projectes que nosaltres consideràvem que eren projectes que tenien 

algun sentit. Primer de tot, sobrevivíem de subvencions d'Espanya i durant la crisi 

econòmica, es va tancar tot el sistema de subvencions. Després vam començar a 

treballar amb la Unió Europea i altres institucions estrangeres.  
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Va arribar un moment en què la línia de finançament de la UE era l'empoderament de 

la dona per a la participació política. Ho sento, per a nosaltres primer era important 

garantir les condicions d'higiene a les maternitats, que no empoderar la dona. En 

aquells moments feia feredat entrar a una maternitat o veure com tractaven a les 

dones, que les tractaven com si fossin animals,.  

 

17. Són valors massa europeus aplicats a un país com l’Afganistan. 

No estaven al nivell de l’Afganistan, ni encara ho estan. Es volia vendre que 

l’Afganistan estava en una fase de desenvolupament i, no, encara estava en una 

situació d'emergència. Per aquesta raó, els nostres projectes no van ser finançats i 

també s’hi va afegir una degradació molt important de la seguretat, a partir del 2014.  

 

Durant el 2015 i 2016 es van segrestar diversos estrangers a Kabul. Tenir algú sobre 

el terreny era un risc que no volia assumir. A més, es tractava d’una ONG molt petita. 

Quan van començar els segrestos, les ONGs tenien un departament específic de 

seguretat que s'encarregava de determinar quins moviments es podien fer i quins no 

i les mesures a prendre. Nosaltres no teníem aquests mitjans. Era una persona, amb 

dos o tres afganesos com a suport, però que no eren experts ni en seguretat ni en res. 

No era viable.  

  

18. Actualment encara hi ha aquesta corrupció? 

Sí. La corrupció encara hi continua instal·lada totalment.  

 

19. Tornem al tema de les associacions de dones que vetllen pels drets 

d’aquestes. 

Sí, es va crear una associació de dones que es diu Afghan Women’s Network, la qual 

aplega unes 70 o 80 associacions. Elles han actuat i actuen com a lobby per tal que 

les dones es tinguin en compte i hi hagi un progrés en els seus drets. Per exemple, el 

2009 es va aprovar una llei contra la violència de gènere que, per primera vegada, 

reconeixia que pegar la teva dona és un delicte. Avui dia també fan pressió perquè les 

dones siguin presents a les negociacions amb els talibans. Cal veure què 

aconsegueixen.  
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Un altre exemple de la seva lluita són les cases d’acollida. A partir del 2004-2005 es 

van començar a crear aquestes cases per als casos més extrems de dones 

maltractades. Les cases d’acollida, en més d’una ocasió, des del Parlament s’han 

volgut tancar perquè consideren que són un cau de prostitució. Aquesta xarxa ha fet 

molta pressió per evitar-ne el tancament.  

 

20. Les associacions que apleguen són locals/autòctones?  

Sí.   

 

21. Creus que les xarxes socials han fet augmentar l’empoderament de les 

dones? (cas Farkhunda 2015 o #Whereismyname). 

En l’àmbit tecnològic, actualment, telèfon mòbil de fer trucades en té tothom a 

l’Afganistan. Els smartphones cada cop s’estan instaurant més. El Facebook entre els 

joves és “lo más de lo más”. Però això ha estat posterior al 2014, quan jo vaig deixar 

de viure allà. Ho he pogut veure, quan hi he anat tornant.  

 

L’ús del telèfon serveix per denunciar, però tampoc considero que sigui el més 

important. El fenomen que vam veure a la Primavera Àrab, en què a través de les 

xarxes socials es mobilitzava la població, a l’Afganistan encara no és possible en 

l’actualitat. 

 

22. Per exemple, el fet d’introduir el nom de la noia en les tombes seria una forma 

d’augmentar la seva visibilització? 

Almenys seria una cosa simbòlica, de tenir-les en compte. Però, per exemple, quan 

vaig ser-hi el setembre passat, vaig anar a comprovar el tema de les làpides. Hi anava 

amb el meu traductor i ell tampoc hi va caure. Un altre exemple, al meu intèrpret, que 

s’havia casat, li vaig preguntar si a les invitacions de boda havia posat el nom de la 

noia i em va respondre: “No home, no! Com vols que la gent sàpiga el nom de la 

núvia?”. Preguntar per la dona d’algú allà es considera ofensiu. Aquí, seria l’equivalent 

a què preguntessis de quin color són les calces que porta la teva dona.  
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23. Creus que ha canviat el model de violència a l’Afganistan? 

No es tracta que hagi canviat el nivell de violència. Això forma part de la cultura i la 

tradició afganesa. La dona és la que s’està a casa, s’encarrega de les criatures i 

serveix a l’home. Llavors, els altres homes no n’han de fer res, de la meva dona. S’ho 

prenen com si volguessis tenir relacions amb la seva dona.  

 

24. I els més joves? 

Amb les noves generacions, et trobes amb joves afganesos que tenen nòvies, però 

després et diuen que quan es casin, esperen que el seus pares els busquin la noia 

perquè volen que la seva dona sigui verge.  

 

25. Tornant al canvi de model, ens referíem a si la violència abans tenia un caire 

més bèl·lic i, ara que els falta la guerra, aquesta força s'utilitza a casa. 

Si no tens l’home a casa perquè està a la guerra, lògicament, no et pot pegar. Abans, 

la situació de violència era tan brutal amb la guerra que no es posava el focus en què 

passava a casa. Quan les dones no tenien cap mena de dret, que quan sortien havien 

d’anar amb el burca, que no podien treballar, el focus es posava en això i no en què 

estava passant dintre les cases.  

 

26. Fins a quin punt el burca és protecció i seguretat o tradició i imposició? 

El burca es va convertir en el símbol de la repressió dels talibans perquè ells el van 

imposar d’obligat compliment per a tothom. Actualment, el burca no és un símbol de 

repressió, sinó el contrari. És un símbol de la situació de seguretat. Un exemple, a 

Barcelona, tornant de festa soles cap a casa, com us sentiu més segures, anant amb 

minifaldilla o amb pantalons? Jo em sento més segura amb pantalons. Si em volen 

violar ho faran igualment, però psicològicament et sents més segura. Doncs el burca, 

és el mateix, però portat a l’extrem. Et sents més segura si vas completament tapada, 

no et veuen la cara, ni la forma del cos, passes més desapercebuda. En definitiva, el 

burca és una eina que et serveix per detectar quina és la situació de seguretat. A 

Kandahar, totes les dones porten burca, per tant, la situació no és bona, mentre que 

a Kabul poques dones en porten. És un indicador molt clar. Els viatges per carretera, 

sempre amb burca. 
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27. Quin és l’índex d’ingrés a la universitat en el cas de les noies? 

No tinc les dades. Però les dones van a la universitat de Kabul, n’hi ha força. A les 

zones més insegures i allunyades baixa molt la seva presència.  

 

28. Com han evolucionat els drets (sanitat, educació) de les dones? 

En educació es calculava que hi havia uns 13,5 milions de nens en edat escolar i 9 

milions d’aquests estan escolaritzats. Només 1 de cada 2 nenes ho està. S’ha de tenir 

en compte, que a l’Afganistan s’escolaritza als nens i nenes a partir dels 7 anys, llavors 

si a moltes nenes als 12-13 les casen, molts pares diuen per què ha d’anar a l’escola? 

Que aprengui a fer les coses de casa, perquè és el que haurà de fer. Fins i tot, per 

raons de seguretat, a casa està més segura que anant a l’escola.  

 

29. Tractar les dones com a víctimes invisibilitza la seva lluita?  

Cal mostrar les dues cares. Si són víctimes cal explicar-ho, de la mateixa manera que 

les seves lluites. Si no expliques el que està passant, no ho documentes, és molt difícil 

canviar la realitat. Hi ha molta lluita, però també el que trobem és que, per part dels 

afganesos i afganeses, el masclisme hi està present. De dona a dona, també. Només 

cal veure els paritoris.  

 

30. Com és possible trencar amb aquesta mentalitat? 

A base de molta educació i temps. A banda, la comunitat internacional té part de culpa 

per haver fomentat la impunitat. Per exemple, el que no m’entra al cap és que, en 

aquestes alçades, no hi hagi un registre obligatori dels naixements. La gent no sap 

quina edat té. La llei diu que una noia no es pot casar abans dels 16 anys, però si es 

desconeix l’edat que té, no es pot complir. No en tens ni idea. 
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Entrevista a Nadia Ghulam, activista dels drets de les dones i testimoni de la 

guerra de l’Afganistan 

 

1. Com recordes la teva infància?  

Tot i que he nascut en una guerra, a la ciutat on vivia, Kabul, no hi queien bombes. El 

meu país estava en guerra, envoltat de dificultats, envaït pels russos, però Kabul no 

era així. Per tant, encara que fos el meu país i la meva família, quan parlaven de 

guerra, jo la veia lluny. Sempre pensava que a nosaltres no ens tocaria, des què tenia 

un any i mig que vaig aprendre a resar. Que jo resés posava molt contents als adults 

de casa meva, em felicitaven. Jo pensava que feia una cosa bonica. Tot anava bé fins 

que vaig tenir vuit anys.  

 

Quan tenia vuit anys, la guerra va arribar a casa meva (Kabul) i em va caure una 

bomba a sobre que em va ferir molt greument. Vaig estar molt de temps a l’hospital.  

 

Però, tornant al record de la infància, fins als vuit anys va ser una infància molt feliç. 

Sense gaires dificultats. Tot i que, quan som infants, els adults d’alguna manera ens 

transmeten els nervis i jo ho notava als meus pares, els seus patiments. Però no n’era 

molt conscient.  

 

2. Per tant, a partir dels vuit anys tot canvia… 

Sí, a partir de la bomba, moro i neix una altra persona. Aquella Nadia, la princesa de 

casa seva, la que tot el que demanava ho tenia, la que no es preocupava pel menjar, 

per la roba o pels diners. De cop, quan surto de l’hospital soc cap de família. No tinc 

a ningú que em compri menjar, roba o que em digui com estàs? Llavors, m’he de 

preocupar de la família, que estan malalts, el pare és un malalt psíquic. El meu germà 

s’ha mort. La meva mare, que no havia treballat mai ni sortit de casa. Doncs, jo amb 

onze anys, vaig esdevenir cap de família. No he tingut adolescència, vaig ser adulta 

de cop.  
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3. Creus que la teva realitat era compartida amb moltes altres persones? 

Clar que no. La guerra en un país porta molta misèria, una situació molt dolenta per a 

les dones. La guerra no perdona a ningú, ni animals, ni plantes. Potser, inclòs, hi havia 

persones amb situacions pitjors. Perquè jo era una nena espavilada, de seguida vaig 

obrir-me camí i em vaig adaptar a la nova situació, a la nova realitat. Hi ha gent que 

no ha pogut, que no s'ha pogut vestir de nen i anar a treballar per guanyar-se la vida. 

Hi ha dones que han hagut de vendre les seves filles a un home perquè li doni una 

mica de menjar en aquell moment. O, potser, s’han hagut de dedicar a la prostitució. 

O, simplement, han mort. Malgrat totes les dificultats, jo soc una d’aquelles persones 

que la capacitat d’innovació, d’imaginació, m’ha salvat. Davant de qualsevol situació, 

busco una solució i prenc una acció. No em quedo paralitzada.  

 

4. És en aquest moment que agafes la identitat del teu germà, en Zelmar? 

Sí. En aquell moment les dones no podien treballar, estudiar, sortir de casa. Només 

ho podien fer els homes. Doncs jo, per fer-ho, em vaig vestir d’home i me’n vaig anar 

a treballar. En aquell moment vaig pensar que seria un dia, que deixarien anar les 

dones a treballar l’endemà i podria fer-ho com a tal. Però, aquest demà ha durat deu 

anys.  

 

5. En quin moment consideres que pots recuperar la teva identitat amb certa 

seguretat? 

Cada dia pensava que demà. Va durar deu anys, fins que vaig arribar a Catalunya 

amb l’ajuda de la Mònica Bernabé, amb l’associació ASDHA. Aquí és quan vaig poder 

recuperar la meva identitat.  

 

6. Quan vas a l’Afganistan de visita ho fas com a Nadia? 

Anava a l’Afganistan fins al 2018. Ara estic més amenaçada de mort i ja no puc. La 

meva imatge cada vegada és més coneguda i, per tant, el meu activisme, les meves 

paraules contra aquestes injustícies socials, sobretot cap a les dones, també. Això fa 

que hagin amenaçat la meva família i jo ja no hi pugui anar.  
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Quan hi podia anar, hi anava com a Nadia. Però molt tapada, amb roba com el burca, 

de color negre que només se’m veien els ulls. Llavors em posava unes ulleres de sol 

i podia anar al meu país a veure la família.  

 

7. Quan vesties de noi, vas patir en algun moment per si et descobrien? Et vas 

sentir amenaçada en algun moment?  

Jo cada segon de la meva vida he viscut amb por. Cada segon. Això s’ha convertit en 

una sensació positiva per a mi, perquè gràcies a la por m’he tornat una persona més 

desperta. Tot depèn de la teva capacitat. Observava molt bé amb qui parlava, com em 

mirava, com havia de parlar, com havia de contestar, si havia de marxar d’un barri 

perquè suposava un perill. Cada segon pensava per tirar endavant. De por, en sentia, 

però havia de trobar solucions.  

 

8. Vas poder accedir a l’educació a l’Afganistan durant aquells anys? 

Fins als setze anys vaig ser analfabeta. Dels set als vuit anys vaig anar a l’escola i 

vaig aprendre “a, b, c”. Als vuit anys és quan em va caure la bomba i no vaig tornar a 

l’escola fins als setze.  

 

9. Creus que l’alfabetització de la població encara és una assignatura pendent 

per al país? 

Molt, molt. Perquè totes les dades que trobeu encara són pitjors. Per exemple, 

representa que jo a l’Afganistan havia acabat el batxillerat als vint-i-un anys, que és 

quan arribo a Catalunya. Llavors, quins eren els meus estudis per aconseguir el 

batxillerat?  

 

A partir dels setze anys vaig anar a classe i, com que no em podien posar amb els 

nens i nenes petites, em van posar amb els grans. Em diuen que he d'aprendre a llegir 

i a escriure una mica i que em faran una prova de nivell. Amb aquesta, em posen a 

setè. En cinc anys vaig tenir el batxillerat, quan normalment s’aconsegueix en dotze. 

Jo era la persona més espavilada de classe, treia bones notes. En canvi, quan vaig 

arribar a Catalunya, no sabia ni sumar, ni restar i tenia el batxillerat de l’Afganistan.  
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Aquest exemple us pot servir per entendre que quan parlem d'alfabetització, no és 

suficient saber llegir una frase, ni és el mateix que llegir un article. No és el mateix 

saber llegir el rètol de què això és una farmàcia o una parafarmàcia, que saber llegir 

bé un llibre. A l’Afganistan, ajuntant les lletres aconseguia llegir que hi posava 

farmàcia, però era analfabeta.  

 

Quan vaig arribar a Catalunya amb la meva família d’acollida hi treballava una 

senyora, la Mercedes, que no havia estudiat. I sabia llegir millor que jo, que en teoria 

havia estudiat. Quan us diuen que l’índex d’alfabetització de l’Afganistan és del 50%, 

no és cert. Encara és menys. Els que sabem llegir i escriure encara ho fem amb moltes 

limitacions. 

 

10. Saber llegir, però no entendre, fa que hi hagi una falta de democràcia i de 

seguretat? 

Clar, si no entens, no pots criticar, no pots analitzar. Llavors, et quedes amb el 

superficial. Per exemple, si jo dic farmàcia, però no sé què hi ha dins, no té sentit. I 

això, és el que està passant al meu país. El govern del meu país diu que hi ha moltes 

escoles, que la gent està aprenent. Però, jo dic no, no. Esteu posant tanques sobre 

l’aigua per passar, però no és la solució. La solució és donar l’oportunitat perquè 

aquella persona pugui dir la seva. I això no passa.  

 

11. I per a les dones és encara més difícil? 

Per a la dona encara ho és més.  

 

12. En quins aspectes creus que l’Afganistan ha evolucionat, si és que ho ha fet, 

en matèria de gènere? I en quins segueix estancat? 

A l’Afganistan és molt complicat poder generalitzar. La capital, Kabul, sí que ha 

evolucionat una mica. Tots els nens i nenes van a l’escola. El capitalisme dels EUA 

ha arribat a l’Afganistan i en cada carreró de Kabul hi ha una escola privada. A cada 

carrer. És al·lucinant de veure. Però, clar si no tens diners, no hi pots anar. I què 

t’ensenyen a cada escola? Quan jo vivia allà, ningú sabia ensenyar, tothom tenia por.  
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Durant el règim dels talibans ningú pensava en això. Però, per exemple, segueixen 

els matrimonis concertats entre famílies. Si ets una dona, jove i bona has de ser una 

bona criada: que no falti menjar ni cura a la família del teu marit.  

 

13. El tema de les universitats com està? Quin és l’ingrés de dones?  

Públicament diuen que els nois i noies poden anar a les universitats. El govern es posa 

medalles amb això. Però, en realitat 1 de cada 10 famílies envia la seva filla a la 

universitat. La majoria de famílies creuen que no serveix, que ja han fet prou deixant-

les estudiar fins al batxillerat. 

 

14. És una manera cultural de pensar? 

No. Ara estem avançant molt a poc a poc. Abans del règim talibà, de la guerra, les 

dones estudiaven i treballaven. Si s’enamoraven o els agradava algú, s’hi podien 

casar. Amb la guerra hem anat bruscament enrere, les famílies han venut les nenes 

amb set o vuit anys. I ara estem avançant en el sentit que no les casen als set, sinó 

als setze. Per a ells, això és avançar. Però, si ho comparem amb la vida d’abans o, 

aquí amb Europa, llavors pobres estan patint. 

 

15. Tornem un moment al passat, per després encarar el present. Quins aspectes 

et van marcar més del règim talibà, com a persona? 

A mi, la guerra civil és el que més em va marcar perquè psicològicament m’ha generat 

molts tipus de traumes. Del règim talibà, el que més m’ha marcat és que la llibertat no 

és que algú te la doni, sinó que la llibertat està a les teves mans buscar-la. En un 

moment en què tothom deia que no hi havia llibertat, jo era la dona més feliç del món: 

tenia la meva bicicleta, anava amb els meus amics, nits i dies. En aquells moments, 

no queien bombes. Per tant, la llibertat surt de la persona. Per a mi, allò va ser un 

aprenentatge. Sí que ho feia com una obligació per tenir un tros de pa, però va ser 

una ensenyança, que és molt important que les coses surtin de nosaltres. Per tant, 

malgrat totes les prohibicions, jo vaig buscar la llibertat. (Cita a una poeta que va llegir 

fa uns dies, que deia que per tenir llibertat, només fa falta una finestra, i s’hi reafirma 

totalment).  
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16. Estàs involucrada en algun projecte per millorar la situació de les dones a 

l'Afganistan? 

Sí, tinc una associació que es diu Ponts per a la Pau. El que faig de moment és que 

tinc 30 nens i nenes a l’Afganistan, abans llogava una classe i feia com un club de 

lectura perquè tinguin aquesta capacitat crítica que us deia abans. Cada mes, els dono 

un llibre perquè el llegeixin i el resumeixin. Per cada llibre, jo els pagava els seus 

estudis a l’escola. Els nens han d’anar dos cops al mes al club de lectura i fer algun 

taller relacionat amb el llibre.  

 

A finals de 2019, principis de 2020, tenia dues monitores que vivien en una situació 

de molta pobresa. Una vivia amb la seva família en una mesquita perquè no tenien 

casa. L’altra vivia en una casa de lloguer. La nena de la mesquita, de setze anys, em 

va contactar dient que la casarien perquè la gent de la mesquita deia que no podia 

anar a resar si hi havia aquesta noia jove. Per tant, el pare va decidir casar-la per 

continuar vivint a la mesquita perquè té germanes petites i si no, no sabien com fer-

ho. Llavors, jo vaig parlar amb el seu pare i l’home em va dir que no tenia una altra 

alternativa. 

 

Jo li dic: no ho fem això. Lloguem un pis i aneu a viure allà. Una habitació del vostre 

pis l'utilitzaré per als nostres tallers. Així, en lloc de pagar una escola o una aula, 

pagaré el lloguer d'un pis. Ara tinc dos pisos llogats, on fem els nostres tallers, però 

dues famílies viuen allà tot l'any. D'aquesta manera, he pogut evitar que dues noies 

es casin. Però és molt difícil perquè no pots canviar el món, no puc arribar a tot 

l'Afganistan. Hi ha moltes injustícies, però el poc que està a les meves mans, les 

persones que conec, estic intentant ajudar a través de l'associació, que hi ha amics i 

amigues meves de la universitat o de la feina. Creuen en els meus projectes i en les 

meves idees, posen vint euros al mes a la meva associació i amb aquests diners faig 

aquestes activitats. Fins ara, no tenim cap subvenció ni ajuda dels governs perquè ens 

demanen justificació d'aquestes ajudes. A l’Afganistan hi ha molta corrupció, això vol 

dir que jo li puc dir al govern que llogo pisos per aquestes noies, però em dirien dona-

m’ho a mi, que ja ho farem nosaltres. Estic passant dels governs perquè arribi l'ajuda 

directament. 



 52 

17. Com vas prendre la decisió de venir a viure a Barcelona? No devia ser fàcil. 

Gens fàcil. Vaig conèixer la Mònica a l'Afganistan i em va ajudar en moltes coses. Vaig 

aprendre una mica d'anglès i feia de traductora i a poc a poc ella va entrar al meu món 

i va veure quantes dificultats estava vivint. Jo estava molt desesperada perquè cada 

vegada creixia com a dona, però allà havia d'actuar com a home. La meva vida cada 

dia estava en un risc més alt. Tenia decidit escapar d'allà amb la meva família i anar 

a un altre lloc, però la Mònica em va dir que m'ajudaria. Que tindria la meva operació 

per recuperar la meva identitat perquè jo tenia moltes cremades i que em portaria al 

seu país. Jo no m'ho creia perquè moltes periodistes al meu país venien i totes em 

deien el mateix i quan acabaven el seu reportatge, ja no se'n recordaven més de mi. 

Jo vaig pensar que era una mentida més i s'ha acabat, no hi vaig creure fins a l'últim 

moment. A més, no creia que vingués aquí i em quedés perquè sense la meva família 

no volia venir. Però les coses han anat així, molt ràpid, perquè jo tenia molts problemes 

allà i em van portar aquí per a una setmana o sis mesos i ja fa tretze anys que soc 

aquí. 

  

18. Com vas rebre la notícia de l'Acord de Doha? 

Realment, amb aquest acord i desacord no hi crec. Tot això que ens estan dient són 

excuses per entretenir-nos, però en realitat els acords ja estan presos. Tots els acords 

i desacords ja s'han pres i, fins i tot, d'alguna manera s'han executat i després ens ho 

han comunicat. La vida de les dones està en joc. Aquest acord no funcionarà perquè 

les persones amb més ignorància tindran més poder. Quan ells estiguin al poder, el 

que voldran és fer-nos més mal. Per exemple, un senyor de guerra que nega haver 

participat en la guerra civil i ara vol ser governador del meu país. 
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19. Què en penses de la Llei d'Amnistia de 2007? Creus que era necessària o 

encara caldria jutjar els criminals de guerra? 

Jo no soc partidària de jutjar perquè si comencéssim a jutjar, hauríem de matar tot 

l'Afganistan i hauríem de crear-ne un de nou. Durant la guerra, tots som guerrers. Per 

a mi, no hem de començar a jutjar perquè no acabaríem mai. A la guerra tots som 

culpables, fins i tot, els innocents que morim al mig també som culpables perquè no 

podem escapar. Hem de deixar de jutjar i hem de crear l'educació, formació, 

reconstrucció, reconciliació, de manera que hem de deixar el passat i hem de treballar 

per al futur. La meva esperança no és canviar aquests senyors de guerra, perquè no 

els puc canviar. La seva sang és pitjor que el coronavirus i no el puc treure perquè la 

guerra no té vacunes. La vacuna de la guerra no sortirà perquè als humans no els 

interessa treure aquesta vacuna. El que podem fer és no generar més guerra, deixar 

aquelles persones aïllades i crear noves generacions amb ideologies noves. Treballar 

amb els fills d'aquestes persones perquè no siguin altres guerrers. Aquesta és la idea. 

  

20. El problema és que aquests criminals de guerra accedeixin al govern? 

Que ells estiguin al poder és perquè nosaltres, des d'Europa, des del poder, volem 

que ells tinguin poder. Perquè si no els dones armes, si no els dones poder, si no els 

fas cas, ells no arribaran al poder. Qui els dona armes? Qui els dona menjar per als 

seus soldats? Qui els dona aquestes possibilitats? Si no els les dones, ja està, s'ha 

acabat. Per això, jo no estic treballant amb gent com els guerrers, estic treballant amb 

futures generacions. Estic anant a les escoles i per a mi, el futur parlamentari són ells. 

Quan entro en una escola i faig una xerrada, miro les seves cares i per a mi són els 

futurs presidents d'Europa. Els estic dient, si us plau, la guerra no és la solució, fabricar 

armes no és la solució, fabricar bombes no és la solució. La solució és que hem de 

deixar això i buscar altres alternatives perquè ajudi i vingui pau al país. Jo no vull 

canviar aquests senyors de guerra perquè és impossible. I matar? Tampoc vull matar 

a ningú perquè si no, no hi haurà diferència entre ells i jo. El que vull és ignorar-los, és 

la pitjor arma que pots utilitzar en la seva contra. Els ignoro, me'n ric perquè per a mi 

són ximples. 
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21. Què n'opines de la intervenció internacional que hi ha hagut durant tants 

anys a l'Afganistan? Ha aportat seguretat o, com dius, també ha propiciat el 

conflicte? 

Hi ha dos tipus d'intervenció internacional. Una són els cooperants, que sempre han 

ajudat i l'altra són els militars, que mai han estat per a bo. Quan un país porta un 

militar, mai és una cosa positiva. El militarisme i les armes no són una cosa positiva 

en cap país. Les armes no ajuden en un moment en què la gent està boja. 

 

22. També primava més l'interès propi? 

Estudiant el màster, una de les coses que em va sorprendre moltíssim i que, fins i tot, 

em va fer plorar, és que els governs dels països fan com un negoci. Per exemple, 

intervenen a Síria i diuen tu intervens amb armes i nosaltres com a cooperants. 

Després, quan anem a l'Afganistan, tu intervens com a cooperants i nosaltres amb 

armes. És com un joc: quan som cooperants i quan som portadors d'armes? És un 

negoci. 

  

23. En què t'has llicenciat? 

Soc educadora social i he fet el màster en desenvolupament internacional. 

  

24. Quina visió creus que té Occident de l'Afganistan? 

La visió d'Occident de l'Afganistan, per a la gent local, és que som gent sense solució 

i, per als governs, és un camp de guerra perquè hi ha molta ignorància i poden utilitzar-

lo molt fàcilment. 

  

25. Quin és el paper dels mitjans de comunicació en aquest context? 

Els mitjans de comunicació, depèn. La majoria de vegades les notícies són per 

encàrrec, vas a recollir una informació sobre l’Afganistan en guerra. Has de fer el que 

et demanen i la majoria de vegades són molt manipulats. Hi ha algunes persones que 

fan bona feina, però la majoria han de ser freelance i han de tenir sort perquè els 

publiquin articles i reportatges. Les notícies estan relacionades amb el que volen els 

grans poderosos i allò que els interessa. 
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26. Els mitjans també entren en l'engranatge de la corrupció generalitzada al 

país? 

Sí, perquè com hi ha molts canals privats, els paguen i els diuen que parlin d'ells i 

prou. 

 

27. Les dones poden accedir a càrrecs polítics importants i de poder, o bé, 

afronten més restriccions que els homes? 

Les dones tenen possibilitat d'arribar al govern, però és simbòlica, sense acció. Moltes 

dones arriben on volen arribar, però han de fer cas al que els diuen i llavors és molt 

simbòlic. Fa un temps em deien que el 25% del Parlament de l'Afganistan són dones, 

però només en imatge perquè les seves ideologies semblen exactament com les dels 

senyors de guerra. Han de fer el que ells diuen perquè si no, les fan fora o les maten. 

Sempre estan manipulades pel seu marit, per la seva família o pel poder. Per tant, per 

a mi, no és una llibertat real. 

  

28. Actualment Hosna Jalil és viceministra d'Interior, creus que també es veu 

manipulada? 

A l'Afganistan no hi ha una llibertat absoluta per a les dones. Segurament que l’han 

manipulat. He conegut dones molt bones, molt clares amb la seva ideologia i quan han 

arribat al poder han canviat completament. És com el cas d'Ada Colau, com era la 

seva ideologia com a activista i com és una vegada ha arribat al poder, de vegades 

pren decisions que sembla que no puguin venir d'ella. Imagina-ho en un món totalment 

diferent, a l'Afganistan, amb amenaces de mort, encara és pitjor. Per tant, jo no 

considero que elles tinguin una decisió totalment lliure per prendre decisions. Per això, 

moltes vegades, quan jo estava estudiant o feia conferències internacionals, em deien 

que em veien en política i jo deia per favor no, l’última cosa que faré és ficar-me directe 

en política. Tot el que estic fent és política, però si m'hi fiqués directament, ja no podria 

ser la Nadia que soc ara. 
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29. Pots tenir més influència des de l'activisme que des de la política? 

Tindria més influència si estigués en política, però no diria totes les coses que sento 

ara i dic ara. Prefereixo ser desconeguda i que les dues persones amb qui parlo 

m'entenguin i que jo em senti lliure a expressar-me, sense estar manipulada, que 

explicar-me davant de dues mil persones i que no sigui la meva paraula. 

 

30. Com és rebut a l'Afganistan l'activisme que fas des d'Europa? Com fas 

arribar el teu missatge? 

Molt poc a través de mitjans de comunicació i xarxes socials. Normalment intento 

passar molt desapercebuda. Per exemple, si faig deu xerrades, només en publico una 

i les altres nou no, per a no dir que estic tan activa. Al meu Instagram més aviat poso 

les meves fotos i el que menjo, que no pas les conferències on he anat i les frases que 

he dit. Vull fer la meva feina molt clandestina perquè si no, directament la meva família 

a l'Afganistan patirà. 

  

31. T'has plantejat de portar la teva família a Catalunya? 

No podrà venir perquè d’un país en guerra, la gent no en pot sortir tan fàcilment. Està 

tot tancat i és impossible per a la meva família sortir d'allà. Hi ha molts factors, els 

meus pares estan malalts i arribaran a Europa i no podran viure aquí tranquil·lament. 

Per viure a l'Afganistan tenen molts problemes, no tenen passaport ni targeta 

d'identitat. És molt complicat. 

  

32. Quants ciutadans afganesos han hagut de marxar del país? 

Moltíssims. Durant la guerra civil, set milions de persones. Durant el règim talibà no 

ho sé, però molts. 

  

33. Actualment encara hi ha molts refugiats? 

Molts, el 70% dels refugiats són de l'Afganistan, a Grècia, als camps de refugiats de 

Turquia. 
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34. D'acord amb el que has mencionat sobre els documents, la inexistència d'un 

registre civil, és també un dels grans problemes? És un dels pilars que 

caldria reforçar? 

No hi ha registre civil, jo no sé quants anys tinc ni quan vaig néixer. Ho calculo i ho dic 

més o menys, però no ho sé perquè no hi ha registre civil. Està totalment 

desestructurat, és molt complicat. Ho estan fent a poc a poc, ara ho comencen a fer, 

però fins que tot agafi forma i sigui digitalitzat, necessitarà temps. Perquè destruir una 

cosa és fàcil, però construir-la és molt difícil. Quaranta anys de guerra no es poden 

canviar en quatre anys. 

  

35. Quins canvis t'agradaria veure en un futur a l'Afganistan, que encara no 

s'hagin produït? 

Els canvis són a la mà de les diàspores, les persones que estem fora, que ens estem 

formant i estem preocupats pel futur del meu país. Aquesta nit he rebut un missatge 

d'un noi afganès que ha nascut a Europa i la seva família és de l'Afganistan. Em diu 

que li agradaria molt conèixer-me perquè vol fer un projecte de l'Afganistan per a la 

igualtat de dones. Em vaig emocionar perquè és la primera vegada que sento la veu 

d'un home que s'ha preocupat per la igualtat de dones a l'Afganistan. Aquesta és la 

meva esperança per al futur. 
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Entrevista a Ana Ballesteros, investigadora del CIDOB (Barcelona Centre for 

International Affairs) 

 

1. Les darreres eleccions van concloure amb l’autoproclamació de dos 

presidents, encara que el guanyador per vots fos Ashraf Ghani. Aquesta 

situació, ja viscuda l’any 2014 quan Abdullah Abdullah tampoc va reconèixer 

la segona posició, cap a on preveus que anirà? Les tensions presidencials 

poden afectar l’Acord de Doha? 

L'autoproclamació de dos presidents és irregular i il·legal. La comissió electoral va 

declarar guanyador a Ashraf Ghani, per la qual cosa Abdullah haurà d'acceptar la 

situació sí o sí. La seva negativa és més una estratègia per aconseguir un lloc 

rellevant, que una altra cosa. Si us n’adoneu, els percentatges de vot de tots dos (9,5 

i 7,5% respectivament) són irrellevants i ben poc representatius. Això fa que el futur 

govern, sigui com sigui, serà feble. L'única fortalesa de Ghani és el reconeixement 

internacional i tots els actors principals del govern afganès s'han de plegar a la voluntat 

dels grans actors de l'escenari internacional. Fonamentalment, és clar, els EUA. El 

marge de negociació de Ghani no és elevat, però és d'esperar que, una vegada 

acceptat l'equip de negociació per Abdullah (a contracor i pressionat)... 

 

2. Creus que l’Acord de Doha prosperarà, o bé, s’encallarà per la manca d’acord 

entre les parts? 

Doha està en marxa i un procés així és molt complicat. Comporta molt temps i moltes 

rondes de negociació. 

 

3. Que els talibans puguin arribar al govern afganès, pot tornar a posar en risc 

els drets de les dones? 

Sí que sembla que hi haurà concessions i que les dones poden perdre part de les 

poques llibertats que han aconseguit des de 2001, però les negociadores sabran 

pressionar per aconseguir més avantatges. Els talibans han canviat des de 2001 i 

saben que no podran imposar un sistema com el que van imposar després de 1996.  
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No volen arriscar-se a tornar a ser aïllats internacionalment i per això, estan disposats 

a fer concessions, però la seva visió de la dona continua sent molt conservadora. Però 

no són els únics, en general, l'Afganistan és un estat en el qual la dona no té drets. 

 

4. Què n’opines de la Llei d’Amnistia de l’any 2007?  

La Llei d’Amnistia va ser un èxit legislatiu, però sembla quedar-se en paper mullat. 

 

5. Com influeix la corrupció generalitzada al país per seguir avançant en la 

construcció d’un estat modern? Existeix algun mecanisme institucional de 

control a la corrupció? 

La corrupció és un problema greu i només el temps dirà si els afganesos estan 

disposats a canviar. En tot cas, el concepte d’"estat modern" no s'entén. Hi ha 

institucions, però són disfuncionals. L'Afganistan ha de trobar un model d'estat que 

s'adeqüi al govern actual i al que volen els talibans i això és molt difícil de consensuar, 

encara que no impossible. 

 

6. La presència internacional donava percepció de seguretat al país o, per 

contra, impedia el seu propi progrés? 

La presència internacional és una arma de doble tall: protegeix el govern i les 

institucions creades a Bonn, però a la vegada, és l’origen del conflicte i la lluita dels 

talibans. Ara que s’ha arribat a l'acord, no estan sent atacats per aquests. La violència 

continua sent utilitzada per les parts per aconseguir avantatge en la negociació. 

 

7. D’acord amb les dades que aneu recollint a l’Observatori, quina previsió fas 

del futur de l'Afganistan d’aquí 10-15 anys? 

És impossible preveure que serà de l’Afganistan d’aquí 10 o 15 anys. 
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8. Si la Constitució no fixés un percentatge mínim de diputades (el 25%), la 

representació femenina a la cambra deixaria d'estar assegurada?  

Si no fos per la llei, no hi hauria tanta representació femenina. L'Afganistan és una 

societat patriarcal, molt conservadora, i fins i tot, misògina. Les afganeses solen estar 

al capdavant de ministeris considerats "femenins" (educació, gènere). El concepte de 

dret humà és encara un concepte més que una realitat. Les dones carreguen amb el 

pes de la tradició i la discriminació està present en tots els nivells. 

 

9. Creus que l’índex d’alfabetització té una relació directa amb la poca capacitat 

de vot dels afganesos/es, els quals moltes vegades es veuen sotmesos a les 

estratègies dels candidats? 

Els ciutadans, encara que analfabets, saben. No són més fàcilment manipulables per 

no haver anat a l’escola. Els poderosos abusen del seu poder i els afganesos saben 

que difícilment poden fer-los front. Això és més poderós que l'analfabetisme. El 

concepte d’escollir el dirigent els agrada, però encara les estructures de poder són 

clientelistes. L'educació podria ajudar, sens dubte, a millorar el país. 

 

10. Quins són els tres punts forts de l’Afganistan? I els tres punts més febles? 

La resiliència i la voluntat de millora i de pau són punts forts. En contra, la pobresa i la 

inseguretat. 
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Entrevista a Laia Ferrer, ginecòloga de Metges Sense Fronteres (MSF) 

 

1. Tot just avui, 12 de maig, hem sabut d’un atemptat contra un hospital de 

maternitat de Metges Sense Fronteres a Kabul. 

És molt perseguida la comunitat hazara, els xiïtes, a Kabul. Jo vaig estar allà gairebé 

quatre mesos treballant de ginecòloga. A Kabul, vaig estar-hi poquet, és molt perillós. 

A Kabul, hi ha atemptats cada dia. Els estrangers com nosaltres estem molt 

perseguits, com les comunitats que no són sunnites. La part que han atacat avui és la 

més perseguida. 

  

2. Quin ha estat el recorregut que has fet a l’Afganistan? Quant de temps hi has 

estat treballant? A quina ciutat? 

Jo vaig començar com a ginecòloga a Metges Sense Fronteres el 2017 i vaig estar 

quatre mesos a Sierra Leone. A l'Afganistan, hi vaig anar el 2018 i vaig estar-hi d'agost 

a novembre. La meva missió era anar a un lloc específic de l'Afganistan on ja hi havia 

un projecte obert des de feia força anys. Era un projecte regular, que sigui regular i 

estable és molt important perquè vol dir que està portat per la mateixa gent d'allà. La 

majoria de personal és personal nacional i jo hi anava a donar suport com a 

ginecòloga. He estat durant aquest temps a un hospital d'una ciutat que es diu Jost. 

És una ciutat molt gran.  

 

3. Per quin motiu vas anar allà i no a un altre país? 

Jo, en realitat, havia d'anar al Pakistan, havia d'anar molt a prop de la ciutat on vaig 

anar, però a l'altra banda de la frontera. Encara que soni una mica estrany, va ser molt 

difícil aconseguir el visat de Pakistan. Vaig estar gairebé un any des què vaig tornar 

de Sierra Leone fins que vaig marxar, anant a l'ambaixada de Barcelona, i no el vaig 

aconseguir. Llavors, contradictòriament, el de l'Afganistan en un mes ja el tenia, per 

això vaig anar a l'Afganistan. Aquella zona també sempre m'ha interessat culturalment, 

poder conèixer una mica la cultura afganesa, iraniana, tota la zona persa. 
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4. Quina és la infraestructura hospitalària a l’Afganistan i en quines condicions 

es troba? 

Està molt destruïda. Depèn gairebé el 100% de l'ajuda internacional. Un dels aspectes 

que potser èticament costa més quan estàs allà, és fins a quin punt les ONGs estem 

donant una assistència que hauria de donar el país i que potser el país no hi posa prou 

esforç. 

  

5. A la maternitat encara hi falten més recursos o es tracta d'una tendència 

general? 

És una mica en general. S'ha de dir que això és molt important i jo no me'n vaig adonar 

fins al cap de tres mesos d'haver estat allà. A l'Afganistan, tot i ser un país en guerra i 

estar destruït, on la sanitat pública està en mans de l'ajuda internacional, hi ha molta 

sanitat privada amb la qual es fan molts diners i és un negoci. Això passa tant a la 

ciutat, a les zones urbanes, com a les rurals, on viu la majoria de gent.  

  

Hi ha molta sanitat privada. La gent és pobra, però gasta força diners en salut privada. 

Els pocs metges que hi ha són rics, fan diners. Des de feia tres mesos, pensava que 

les ginecòlogues amb qui treballava, que s'havien format a Pakistan i treballaven a 

l'Afganistan, tenien un sou baix, fins que un dia, una em va dir que portava el seu fill a 

l'Índia a operar i vaig pensar com hi arribaràs? Em va respondre que aniria a Kabul a 

agafar un avió. Llavors, vaig preguntar-li quin sou tenia (jo sabia que a Metges Sense 

Fronteres no era gaire alt) i em va sorprendre. A la privada guanyava 6.000 dòlars al 

mes. Allà, la sanitat privada és un negoci. 

  

6. Ens ha cridat l’atenció que Kabul sigui més perillosa que altres zones més 

rurals. Això també s’extrapola a l’atenció sanitària? Hi ha molta diferència 

entre les ciutats principals i les zones més aïllades? 

El pitjor depèn del que parlem. Si parlem d'atacs suïcides, sobretot per part d'Estat 

Islàmic, i de la seguretat, Kabul és el pitjor. Pel que fa a la salut, és veritat que les 

zones rurals són molt pobres i és on hi ha més mancances. La majoria de gent a 

l'Afganistan viu en zones rurals.  
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La zona on estàvem nosaltres era una ciutat gran, Jost. Era una ciutat gran en una 

zona molt tribal i rural, és la particularitat del lloc on vaig anar. És de les zones més 

tribals del món. Està totalment enmig la tribu paixtu. No té res a veure a com és la vida 

a Kabul. 

 

7. Quina és la formació del personal que assisteix els parts? Com es formen? 

UNICEF determina que només el 58,8% dels parts són atesos per 

professionals.  

Probablement és veritat això del 58%, perquè durant molts anys, durant l'època 

talibana, era molt difícil que les dones poguessin accedir a estudis de llevadora o 

d'altres. Per tant, la dona que assistia el part no estava formada. Les escoles de 

llevadores van començar segurament a partir de 2001, o una mica més tard. Abans 

que hi hagués l'hospital de Metges Sense Fronteres, a la zona de Jost, no tenien 

assistència i, per tant, la mortalitat era molt alta. Perquè us en feu una idea, a l’hospital 

de maternitat de Jost, que és únicament maternal, no hi ha altres especialitats a 

l'hospital, dona assistència a uns 2.000 parts cada mes. Aquí als nostres hospitals, 

per exemple, al Clínic de Barcelona, 2.000 parts es fan en deu mesos. Allà és cada 

mes, és brutal. 

 

8. Vas trobar que hi havia manca de personal preparat o, pel fet d'estar a un 

hospital de Metges Sense Fronteres, no era el cas? Ara potser s'han posat 

les piles i ja no es nota aquesta falta d'un 40% de professionals qualificats? 

Sí, segur que es nota en moltes altres àrees del país. Els hospitals de Metges Sense 

Fronteres tenen uns requeriments. Només contracten gent amb formació, per 

exemple, que tinguin un mínim de dos anys de llevadora. Han de tenir un diploma, uns 

estudis. També, com que és un projecte regular, han passat molts anys i la gent també 

s'ha anat formant en el mateix hospital. Hi ha personal que va començar com a dona 

de neteja, que posteriorment va ser auxiliar, va fer el curs de llevadora i ara és 

llevadora.  
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9. L'objectiu final és que la comunitat internacional es retiri i no necessitar-la? 

I tant. I s'han format molt. Dins l'hospital han après anglès, dones que no en sabien. 

Són dels projectes que cohesionen millor. 

 

10. Com és un part a l’Afganistan? Quines diferències hi ha amb un part d’aquí? 

És bastant diferent. Primer, perquè no tenen cap cura prenatal, a menys que vagin a 

la privada. Aquí, almenys saps que tens una visita cada mes amb una llevadora que 

et va fent un control, tens tres controls analítics, tres ecografies, etc. A l'Afganistan, de 

control prenatal a la majoria de zones no en tens cap. Si en tens és perquè tu te l'has 

pagat i t'has gastat deu dòlars fent-te una ecografia.  

  

També és cert que la població de l'Afganistan està en guerra, però la majoria de dones 

tenen un bon nivell de salut. No hi ha fam i no hi ha tantes malalties com al Iemen, per 

exemple. El control gestacional és molt baix. És privat, bàsicament, i no tothom se’l 

pot permetre. 

 

El que es diferencia més en el part és que primer entres a l'hospital acompanyada 

d'una dona, per descomptat, no és la teva parella, no pots entrar-hi amb la teva parella. 

Entres amb una dona que tampoc és ben bé de la teva família, és de la família 

paternal, i entres amb la teva cunyada o sogra. Normalment la sogra. El marit ni ve, ni 

s'espera, està a casa perquè és un tema d'honor, de la seva llei pashtunwali. 

  

Llavors entres allà amb la teva sogra i et treus el burca, perquè totes van amb el burca 

blau cel i et pots quedar amb el mocador. Entres a una sala de dilatació com aquí, 

però no hi ha intimitat com hi pot haver aquí, estan amb moltes altres dones. També 

es crea un ambient una mica més maco, en el sentit de comunitat de dona. Això a mi 

m'agradava molt. Aquí, un part és més familiar, entre l’home i la dona, i la llevadora 

que te'l porta. Allà és més en comunitat femenina. Et fas un reforç positiu, aquesta és 

la part bona. Però és clar, el part en si és sense anestèsia per a totes les dones, a 

menys que sigui una cesària. Passes molt més dolor, està claríssim i no hi ha 

anestèsia. El part en sí, el passes al costat d’una altra dona. 
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11. Quanta estona hi ha de postpart? 

Heu de tenir en compte que el dia i la nit són diferents, a l'Afganistan. La gent intenta 

sobretot evitar sortir a la nit, pel tema de la seguretat. Si venen a la nit sí que se solen 

quedar més hores, si pareixen durant el dia, el recomanable són sis hores. Hi ha dones 

que marxen abans perquè tenen més fills. Però, la majoria intentàvem que es 

quedessin sis hores.  

  

12. És suficient? 

És acceptable si no tens factors de risc i el part ha anat bé. El que sí que passa és 

que després cal fer un bon seguiment, sobretot del nounat, i això allà és més difícil. 

La taxa de mortalitat dels nens és molt alta, la dels nounats. 

  

13. El factor de ser nen o nena influeix? Potser per als nens paren més atenció? 

Sí. A l'Afganistan és on més està marcat. Més que a l'Afganistan, a la zona paixtu. Si 

era nena es posaven a plorar. 

  

14. Néixer nena ja et condiciona des del primer minut de vida? 

Sí, amb les nenes sí que és molt marcat, brutal. 

  

15. Quines són les causes d'aquesta elevada mortalitat infantil? 

Algunes són asfíxies perinatals. És veritat que el part és el mateix, però no està tan 

ben controlat com aquí. No hi ha control prenatal, de manera que no saps que li ha 

passat a aquell nen durant l'embaràs, que potser té una malformació, ha tingut una 

infecció, és prematur... En el propi moment del part si que s'intenta fer un control, 

vigilar la freqüència cardíaca... Però hi ha molta més asfíxia perinatal. L'asfíxia 

perinatal és una de les principals causes de mortalitat neonatal. Vol dir que durant el 

part, el nen pateix, li falta oxigen. És molt freqüent. Després, les infeccions durant el 

primer mes de vida, sepsis neonatal. També hi ha alguns nens amb malformacions, 

que s’haurien pogut evitar avortant. 
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16. I pel que fa a la mortalitat materna, quines són les causes? 

És molt alta. La mortalitat materna és dels països on és més alta. Per comparar amb 

Espanya, la mortalitat potser és d'unes 4 dones per cada 100.000 naixements. La 

majoria de dones que moren és per patologies durant l'embaràs, una cardiopatia, una 

trombosis... No et sols morir d'una hemorràgia postpart perquè és previsible i tractable. 

Realment, amb una bona atenció durant el part, és poc probable que aquí et moris per 

això.  

  

A l'Afganistan, la mortalitat és unes cinc-centes vegades més alta. Depèn de la zona 

on estiguis. En una zona rural, jo crec que ni està registrat. La majoria de morts 

maternes tampoc es registren. Jo us estic explicant un part a l'hospital de Jost, en 

aquest projecte. Abans que hi hagués aquest hospital, el que realment passava en la 

majoria de parts rurals de l'Afganistan, és que la dona anava a un hospital on no tenien 

cap recurs. Cap recurs vol dir que no tenen bosses de sang, la sang et salva durant el 

part perquè la majoria de dones sagnen una mica i algunes d'elles tenen hemorràgia 

postpart on pots morir. Pot passar sense tenir cap factor de risc. Hi ha moltíssimes 

dones a l'Afganistan que van a parir i es dessagnen. 

  

17. Es produeixen molts parts a casa? 

Hi ha molts parts a privades, s'intenten molts parts a privades, aquest també és el punt 

que fa que augmenti la mortalitat. Les privades intenten guanyar diners assistint parts 

i moltes vegades no tenen gaires mitjans. No tenen recursos ni per poder fer una 

cesària, o un banc de sang, simplement recullen els diners de la pacient encara que 

aquest part no vagi bé i la dona s'acabi morint allà perquè no pot parir i se li trenca 

l'úter. La privada a l'Afganistan és potentíssima. 

  

18. La privada és gestionada per gent formada a l'Afganistan? 

Sí. L'hospital de Metges Sense Fronteres on estava, el van bombardejar, diria que el 

2012. Uns mesos després de començar el projecte. Però no van ser ni els talibans ni 

l’Estat Islàmic, van ser els metges, els sanitaris de la clínica privada. Van posar una 

bomba.  
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El d'avui segur que ha estat l’Estat Islàmic perquè s'han carregat els hazares, que és 

una de les ètnies minoritàries molt perseguides per l’Estat Islàmic. Tothom que no 

sigui sunnita... 

  

L'Afganistan és un mix perquè falten hospitals amb recursos, que estan sobretot 

manejats per organitzacions internacionals; privades que són mafioses, per dir-ho 

d'alguna manera, amb una gestió molt pèssima i amb una atenció mèdica deficient, i 

falta d'infraestructura sanitària. 

  

19. Quina és la influència de la religió en la medicina? 

Jo potser això no ho vaig veure tant, a l'Afganistan. No parlem dels països africans, 

en què accedir a un hospital és una limitació, però a l'Afganistan, no ho és. La religió 

sí que es nota molt en l'avortament, que és completament il·legal. Això sí que és una 

cosa de creu i ratlla a l'Afganistan i més a la zona paixtu. Nosaltres mai vam poder 

practicar cap avortament, almenys no vam dir que ho fèiem perquè ens farien fora del 

país al minut u.  

  

També has de vigilar com expliques les coses. Si hi ha un nen malformat, que saps 

que es morirà, o que no el pots reanimar, ho has d'explicar molt bé perquè no hi pot 

haver cap dubte, ha de quedar clar que tu no estàs fent cap avortament, mai. Si la 

dona necessita parir perquè té hipertensió i ha de parir i treure el nen sabent que el 

nen es morirà, has d'explicar-ho molt bé. Sobretot perquè no hi hagi cap confusió. 

  

20. Fins a quin punt toleren l'avortament? 

A l'Afganistan sí que és veritat que és una mica més difícil això perquè els homes 

tenen el poder de decisió sobre la dona, en tots els aspectes. Després, vaig estar al 

Iemen i era diferent. A l'Afganistan, el marit té molt poder i qualsevol decisió, per molt 

que a la dona li vagi la vida, a vegades ens hi hem hagut d'enfrontar. Hem hagut de 

seure, que vingués el mediador cultural, un home a qui escoltarà més que a mi, i tenir 

una conversa de mitja hora mentre la dona s'està dessagnant per poder-li fer entendre 

que necessita una operació, que li hem de treure l'úter...  
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Els costa moltíssim. La dona és propietat seva, és per procrear i si el marit té una altra 

dona, potser li és més igual, allà es permet la poligàmia. I si és un nen, el prioritari és 

el nen. 

 

21. T’has trobat amb embarassos infantils, derivats dels matrimonis forçats? 

Potser menys del que m’esperava quan vaig anar allà. Jo m'esperava més matrimonis 

infantils i no en vaig veure tants. En vaig veure alguns, vaig veure nenes de quinze i 

setze anys, però no era tan accentuat com em pensava abans d'anar-hi, com el que 

havia llegit. Almenys a la zona on estava. Però sí que era molt habitual comprar les 

dones. A totes les llevadores, les treballadores de l'hospital, les havien comprat pel 

casament. La família de l'home havia pagat diners a la família de la dona. 

  

22. Hi ha acceptació dels mètodes de planificació familiar?  

La religió hi té bastant pes. Els anticonceptius no estan ben vistos. Es va fer molta 

feina a l'hospital durant molts anys perquè s'acceptés fer lligadures de trompes en 

dones que tenien set o vuit fills. Elles sí que ho acceptaven i els marits també. Però 

tot això va ser arran de molt treball, d'antropòlegs, de parlaments de la gent d'allà, de 

tenir mediadors per poder sensibilitzar la gent sobre la importància de fer una lligadura 

de trompes quan ja tens molts fills perquè disminueix la mortalitat. Bàsicament, la 

lligadura de trompes et salva la vida. Aquí, no ho veus així, però allà sí. Si acabes 

tenint vuit o nou fills et moriràs al final per una hemorràgia. Fèiem lligadures de 

trompes que els dèiem salvavides. La lligadura sí que estava acceptada, però només 

en aquest hospital. A la majoria de l’Afganistan està mal vist. A la ciutat, no crec, a les 

zones rurals, sí. També es posaven DIU i implants subcutanis. Ho havien acceptat 

amb molt treball previ. 
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23. Quina és la manera de conscienciar la població perquè ho accepti?  

A través de persones que tenen més poder a la zona. La figura dels enders, que són 

persones grans amb poder de decisió en la societat paixtu. Són els caps de família. 

Ho decideixen tot. Per exemple, si tu no estàs casada i tens relacions amb un noi i 

t’enganxen, l’ender pot decidir si et poden matar. És a dir, un crim d’honor. N’hi havia 

molts a la zona de Jost, era habitual, de forma setmanal. Els crims no els decidia un 

jutge o un advocat, no n’hi ha, els decidien els enders.  

 

24. Què són els crims d’honor, per quin motiu es realitzen? 

El motiu de base que et diuen ells és que la societat paixtu té un codi que es diu 

pashtunwali. En aquest hi ha com una mena de manaments i un d’ells és l’honor. Si 

com a dona no fas el que se suposa que has de fer, és a dir, casar-te en un casament 

organitzat i no estar amb qualsevol home abans ni després, es considera que estàs 

cometent un crim d’honor. És veritat que a vegades als nois també els mataven. Tots 

junts, ja eren els mateixos pares que ho decidien.  

 

No té res a veure Kabul amb la zona paixtu. A Kabul pots veure una noia amb un 

mocador, com al Marroc, o aquí a Barcelona, i a Jost és impossible.  

 

25. Creus que per aquest fet Kabul és més segura? 

Kabul és més lliure per a una dona, però no és més segura, ni tan sols per a ells, a 

escala d’atemptats. A escala de violència de gènere, és tot l’Afganistan. A mi, és el 

que més em va sobtar. A l’hospital treballava amb noies com vosaltres, d’uns 25 anys, 

i em venien amb cops al braç, apallissades… I això no estava preparada per veure-

ho. Totes, és igual el grau professional. Les ginecòlogues que treballaven amb 

nosaltres estaven formades, havien fet medicina i després l’especialitat, i tampoc 

tenien cap mena de llibertat, les casades. Una d’elles, no podia tenir ni mòbil perquè 

el seu marit no la deixava. I cap d’elles podia sortir de l’hospital si el seu marit no 

estava a la porta esperant-la.  
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26. Encara prou que les deixaven treballar, no? 

Sí, però el sou era per als marits. Algunes d’elles eren una mica més llargues i els 

deien que cobraven una mica menys del que rebien. 

 

27. Totes elles estaven formades a Pakistan? 

No totes, però la majoria sí. Alguna s’havia format a Kabul. És així perquè les que 

tenien 20 anys eren refugiades de l’època talibana, van creuar la frontera i van anar a 

Peshawar, la ciutat més gran del Pakistan. Allà tenien més llibertat, podien anar a la 

universitat, mentre que a l’Afganistan hi havia els talibans i no podien anar a l’escola. 

A partir del 2001, van tornar perquè la zona de Peshawar no està gaire bé. Aquesta 

zona del nord-oest de Pakistan està en conflicte també, per això hi ha un projecte de 

Metges Sense Fronteres. És bastant inestable. Havien tornat a l’Afganistan, però 

moltes d’elles enyoraven l’època de Pakistan.  

 

28. Quina sort tenim d’estar aquí nosaltres… 

Sí. Però una cosa que em va quedar bastant clara de l’Afganistan és que una part és 

molt diferent de l’altra. 

 

29. Sí, és un país molt poc homogeni. I la sensació que tenim és que ha avançat 

en matèria de drets respecte de l’època talibana, però encara li queda una 

bona empenta. Comparteixes aquesta visió? 

Sí, perquè els talibans encara continuen allà. Penseu que a Jost tots eren talibans. 

Quan havia de donar una mala notícia, pensava “aquests em pelen”. Però, en part, 

també era una mica els que protegien el projecte. S’havia parlat molt amb els talibans 

perquè deixessin tenir l’hospital.  

 

30. T’has trobat en situacions on no hi hagi accés a l’aigua potable? 

No ho sé tant. El que em semblava allà és que d’electricitat no n’hi havia en la majoria 

de cases. En la sanitat, bé, perquè MSF fa els seus pous i el seu sanejament d’aigua. 

Però jo no vaig poder sortir de l’hospital.  
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31. Vivies a l’hospital mateix? 

Sí, no sé com eren les cases allà, no hi vaig poder estar. Els internacionals estem dins 

l’hospital mateix. Hi ha l’edifici de l’hospital en si i després hi ha una zona per fer-hi 

vida, però està dintre. Està tot blindat. 

 

32. I tu anaves amb vel? 

Sí, sí, obligatori. Al Iemen, amb vel i amb tot. A l’Afganistan, potser sí que era una mica 

més distès, però ho era perquè no sortia per a res. Si hagués de sortir al carrer, em 

posaria un burca. També s’ha de pensar que a l’hospital no hi entrava cap home. 

 

33. Devia ser com un oasi al mig de l’Afganistan. 

Sí, una mica sí. Crec que les dones se sentien molt segures, que és molt important. 

Sobretot les treballadores, per a elles era com el moment del dia de dir “estic bé, soc 

lliure, faig la meva feina amb un ambient de treball segur, no ens maltracten”. El que 

era dur per a moltes era tornar a casa perquè hi havia de tot. La feina les empodera 

moltíssim.  

 

Quan vaig estar allà, van atacar una escola de llevadores de Gazni, que està a prop, 

i va ser l’Estat Islàmic. Persegueixen molt l’empoderament de la dona i una de les 

feines que sempre es necessitarà serà la de les llevadores. Un home no pot atendre 

un part, per la seva mateixa religió islàmica i tribal, i s’han de formar dones. Per tant, 

les escoles de llevadores són un punt d’atac.  

 

34. Quina és la història que més t’ha marcat o que recordis? 

Una anècdota relacionada amb la religió. Havíem de fer una ureterectomia, que és 

treure-li l’úter a una dona que està sagnant i s’està morint i se l’ha d’operar. Eren les 

cinc, quarts de sis del matí, que és l’hora de la primera pregària. Estava a quiròfan i 

havia d’anar a  buscar el consentiment. Per fer-ho, has de sortir i anar on hi ha el radio-

operator, que és un home que crida els homes que estan a fora del blindat perquè 

passin pel control de seguretat, entrin i jo pugui parlar amb l’home en qüestió.  

 



 72 

Jo em poso el vel i amb la traductora surto volant dient: “Eh, crida aquest family 

member”. L’home resant. La llevadora que m’havia d’ajudar, resant. Estaven a terra, i 

jo els deia: “sorry, sorry, emergency!” i ningú em feia cas. Tothom estava resant. I clar, 

és un punt en què dius ben bé és un altre món perquè ja pot caure el que sigui, ja es 

pot estar morint una dona, que estan resant. En acabar, tots “sorry”, i jo si si... Pots 

avisar el familiar si us plau? 

 

35. En un cas com aquest o similar, d’urgència, si no teniu el consentiment d’un 

familiar, procediu a operar igualment i després els informeu, o sempre ha de 

passar pel filtre de l’home? 

Sí, sempre ha de passar pel filtre de l’home. A l’Afganistan, estava amb una altra 

ginecòloga palestina que en sabia molt, feia mig any que hi era i vaig tenir molta sort, 

no es van morir tantes dones. Se’n va morir una que va arribar molt malament, però 

quan jo estava allà el tema de la mortalitat materna, poc. També ho atribueixo al fet 

que el projecte estava funcionant des de feia molts anys i les dones arribaven bastant 

bé. 

 

36. Apuren molt fins a arribar a l’hospital a l’hora del part? 

Les que venien de la privada i les que no tenien el transport per arribar, sí.  

 

37. És a dir, anaven primer a la privada i si no funcionava, venien a la pública 

amb vosaltres? 

Sí, a l’Afganistan moltíssim. Si venien “from private clinic”, on no havien pogut fer el 

part i cobrar-lo a la clínica privada, és que realment aquest dona necessitava una 

cesària, estava fatal. Arribaven a vegades que l’úter ja se’ls havia trencat, havia fet 

una ruptura uterina.  

 

38. Llavors, la privada arribava fins a un límit? Perquè les operacions més 

complicades no tenia capacitat per fer-les? 

La privada és per treure diners. Gent d’allà s’està fent rica a expenses dels altres, 

d’enganyar la població. No tenen ni els mitjans ni la formació.  
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39. I doncs, com convencen la població? Per què hi van força, no? Hi van per 

què hi confien, o per què no tenen més remei? 

Sí, sí. Hi van molt. Hi confien. Al Iemen passava igual. Hi ha molt poder de la privada 

i s’intenta convèncer molt la gent. Moltes vegades, davant del mateix hospital de MSF, 

hi havia gent enganyant-les perquè hi anessin.  

 

40. Hi ha condicions per ser admesa a MSF? 

Un dels principis de MSF és que s’ha d’atendre a tothom. Allà, estava atenent a 

població talibana, a dones a qui els feia falta. L’únic requisit és que no pots entrar amb 

una arma, que allà té el seu. Clar, no pot entrar-hi cap home perquè tots hi entrarien 

amb un kalàixnikov o amb un ganivet. No et pregunten res, ni religions, ni res.  

 

41. Hi ha manca d’educació sexual a l’Afganistan, començant per un tema tan 

bàsic com és la regla? 

Sí, en la zona rural és així. No tenir coneixement del teu propi cos, ni poder per decidir 

ni canviar res. Realment a l’Afganistan com a dona, a les zones rurals, tens molt poca 

capacitat de decisió sobre el teu propi cos, per no dir-te’n cap. No és per victimitzar-

les, però això és així, tal qual. Després són dones fortes, valentes, molt treballadores, 

al·lucinant, elles són conscients de la situació. I ho fan perquè l’Afganistan no ha estat 

sempre així. Tot i que la zona rural ha tendit a tenir menys decisió sobre el cos. Se 

n’adonen del canvi, moltes feien el comentari “ostres Kabul, m’agradaria ser-hi per 

tenir més llibertat com a dona, per no haver de dur burca, per poder sortir al carrer 

amb una amiga”.  

 

42. És a dir, tu creus que està creixent l’empoderament de les dones? 

No sé què dir-vos. És millor que en la societat talibana, en el tema de l’escolarització, 

ara poden fer primària i secundària, si no es casen abans. Però el dret de la dona com 

el divorci, per exemple, és molt difícil. No tens drets reproductius, no pots decidir ni 

quan vols tenir un fill, ni res.  

 

43. Clar, ells consideren que tenir fills és la seva riquesa… 

Sí, tenir nens. Nenes, no.  



 74 

44. Avui, 12 de maig, hi ha hagut un atemptat contra un hospital de MSF. Són 

freqüents aquests atacs als hospitals de la comunitat internacional? 

Els atacs que són més freqüents a Kabul són contra les minories ètniques, contra els 

xiïtes. Són els que pringuen més, molt més que els internacionals. Són la seva pròpia 

gent. Hi ha diverses ètnies, a Jost també n’hi havia vàries. Et venien vestides d’unes 

maneres en concret que et quedaves “ostres!” i són molt perseguides. Potser Kabul 

és molt més perillós per a aquesta gent i la resta de l’Afganistan per als internacionals. 

On estàvem nosaltres teníem una miqueta més de protecció dels talibans perquè com 

que tu els dones un servei i n’estan contents, doncs no t’atacaran.  

 

L’atac contra una maternitat, el d’avui, crec que ha sigut molt venjatiu. Fa poc, els 

talibans van agafar un dels caps de l’Estat Islàmic i just avui han fet aquest atemptat 

contra la maternitat.  

 

45. Creus que sense la intervenció internacional, l’Afganistan seria més o menys 

segur? 

No crec que sigui millor. Una cosa és ser més segur i l’altre ser millor per a la dona. 

Amb els talibans serà més segur perquè probablement serà un govern més fort i més 

segur en l’àmbit d’atemptats. Ara bé, com a dona no tindràs cap dret. Però com fas 

fora els talibans si els Estats Units no han pogut. I a part dels talibans, hi haurà els 

atemptats de l’Estat Islàmic. Però crec que hi haurà menys atemptats amb els talibans 

que no pas amb un govern suportat pels Estats Units. La solució és difícil, passa per 

empoderar la seva pròpia gent amb educació i sanitat. Però els Estats Units no ho ha 

fet això. Ells han anat al que han anat.  

 

46. Totalment i amb la feblesa institucional existent no hi ha país a aixecar… 

No n’hi ha, no. Un dels primers records que tinc de Kabul és un globus blanc al cel, no 

ho havia vist mai i dic què és això? I és el globus de la CIA, un controlador. I quan vaig 

arribar a Jost, una altra vegada, el globus blanc. Ho controlaven tot. És molt estrany. 

Et poses a la pell d’aquesta gent, com si aquí a Barcelona tinguéssim un globus blanc 

al cel de la Xina, què pensaríem? 
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47. Quan neixen nens al vostre hospital, teniu algun registre de noms o feu algun 

informe? 

Els noms, els hi posen més tard, passat un temps. Sí que els donàvem un informe, no 

sé quant de temps els durava a casa després. Nosaltres passàvem el recompte a 

MSF, després no sé quines obligacions té MSF amb el govern afganès, segur que n'ha 

de tenir. Sí que és veritat que les dones quan vénen a parir no saben la seva edat. La 

poses pel nombre de fills que té, que té 1 fill posava 18, que té 2 fills 20, que en té 7, 

doncs 32. 
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Entrevista a Malalai Joya, exdiputada del Parlament afganès 

 

1. Could you explain to us your period as a deputy? 

I was elected for the first time in 2003 and, after decades of war, we were going to 

build our constitution. So, at that time, I became elected for the first time and we made 

the constitution. The second time, I became elected in 2005. After that, I boycotted the 

election. 

 

The first time I became elected in 2003, just briefly to tell you, all the boxes of the voting 

were open. The election for women and men were separated. But for the second time 

that I became elected, it was a Parliament election and all the boxes were behind the 

closed doors. So, nobody knew who's voting for who. In 2003, because of the boxes 

were open, it was not possible to push through cheating. So, I became the first winner 

with higher votes, and I found a way.  

 

But the second time I ran, despite there was a very firm and strong solidarity of my 

people, the local warlords show me their power till the last night and suddenly another 

person became the first winner. That person who became the first was a man and I 

became the second. He was an Afghan landlord, but he had spent all his life in 

England. People even did not like him. But the warlords, to show their power, they 

cheated and made him the first winner. But for me, what was important was to be an 

opponent and to be the voice of the people who did not have it, especially women. 

 

2. Women in politics have the same conditions as men, or are they underrated? 

Women in politics are underrated. Here we have a different kind of the brand of the 

fundamentalists, like fundamentalists warlords, who are misogynists and who from 

1992 to 1996 committed different kinds of violence against women at that time. 

 

Then, the Taliban came. After the domination of misogynists, the Taliban agreed with 

the fundamentalist warlords coming forward, who were misogynists, but only physically 

changed with the mask of democracy coming forward.  
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Until today they have been in power with the mask of democracy and now, they are 

negotiating with the Taliban as well, trying to bring them in power in the name of the 

so-called peace agreement. Women are the most victims because those who were in 

power, this four decades of the war, they did not believe in women's rights in 

Afghanistan. And they have a long list of women's rights violations. For example, 

Gulbuddin Hekmatyar was a fascist man whose name was in the blacklist of the U.N., 

as a wanted criminal. But, recently, his name was removed from the blacklist and even 

he ran in the non-democratic election. He was one of the top extremists by a misogynist 

fundamentalist party in Afghanistan that put aside women at that time.  

 

To compare the situation of the women with the past, in the 60s or the 70s women had 

limited rights, but at least, more or less, they dressed like Western women and they 

played a role in society. We had our queen. At that time, the royals established, for 

example, a magazine for women, schools, universities for women, so they could play 

a role in society. Even they dressed in miniskirts. For the first time, the queen appeared 

in public with a short skirt, like Western women. Also, with the magazine for women, a 

large number of girls were sent to Turkish, Arabian, Moroccan countries to continue 

their education.  

 

There are many examples like this, but during the last four decades, fundamentalists 

were in power and they did not believe in women's rights. They still continue to do 

barbarisms against women, and they do not want women to know their own identity, to 

play a role in society. Also, with the 9/11 tragedy, a large number of women came in 

power, but most of these women have a symbolic role and some of them are 

fundamentalist women: some of them are pro-occupation and pro-warlord. So, they do 

not believe in women’s rights. 

 

But real women, representative women, men already feel their power. But they use 

democracy against them as well, as majority and minority. That was my experience, 

when I was in the Parliament. 
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3. You were expelled from Wolesi Jirga in 2007 for condemning the presence of 

war criminals in positions of power? 

In 2005, I was elected and in 2007, they expelled me because they could not tolerate 

freedom of speech inside of the Parliament, even if it was an elementary part of 

democracy. Next time I wanted to talk, they turned off my microphone, even they 

beated me inside of the Parliament and threatened me to rape. For example, physically 

they throw me bottles of water and they had very bad words with me, they insulted me 

because I was a woman. These misogynists who were there, most of them, they could 

not tolerate telling the truth. So, they did a political conspiracy, they sent a part of my 

interview and used it against me. It was a quite illegal act because, you know, I was 

elected, not selected. 

 

People did demonstrations saying “Malalai is not only a representative of Farah people, 

their voice belongs to all people of Afghanistan, men and women”. Also, this act of the 

non-democratic parliamentarians was internationally condemned, they did not listen to 

them and thereby they were telling me that if I apologize, if I stay silent, then I could go 

back to the national house. Then I never apologize, still continue the struggle. 

 

I was condemned because I said that the Parliament was like a zoo, like an animal 

stable. I still believe in this because what I said was not only about the Parliament, but 

also about the warlords, occupation, women’s rights and human rights violations. Every 

political issue, when you hear my interview, since 2003 until today, unfortunately, 

everything has become true. Even about this non-democratic Parliament, people are 

saying recently “yes, Malalai was right ten years ago, when she was saying that the 

Parliament was a zoo”. It is really like that. They showed solidarity with me.  

 

Unfortunately, the election was a fraudulent, ridiculous election with all the boxes and 

the handouts of corrupt people in non-democratic government, the mafia. I said I wish 

they counted the votes of the people; they betrayed the words of people. That is why, 

every time that an election happens in Afghanistan, the result is more ridiculous than 

the previous one. 
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4. Nowadays, do you believe that the Parliament is still a zoo? Or is there more 

freedom of speech? 

No, no. Unfortunately, it is a more disgusting Parliament. As I told you, the results of 

the election are more undemocratic, more disgusting, compared with the previous 

Parliament. 

 

These warlords, these people who become candidates, are detested by people. For 

example, one MP, since the first time the Parliament distorted in 2005 until now, 

repeated. Repeatedly, they got the vote of the people while it is not true. People do not 

want to vote again for them because they are in the Parliament, most of them, just 

thinking about how they could fill their pockets with the dollar, without compromising 

with the cabinet, with this nondemocratic government.  

 

When it comes time for voting, the Ministers pay money to people for their injuries. 

There are these kinds of dirty bills between them. Even the media expose the 

corruption, that they are cheating. When the election run is coming, despite people do 

not like them, they become candidates, so-called candidates. So, it is clear they are 

linked with the mafia and all have raised money. Before they were in Parliament, there 

was a lot of money corruption. So, again, they win. Anyway, most of them still are not 

real representatives of the national houses, unfortunately. 

  

5. So, there is a lot of corruption? 

Of course, there is a lot of corruption, the system is very corrupt here and, not only the 

Parliament, the three forces unfortunately are in the hand of the corrupt non-democratic 

people. For example, maybe you have heard about Farooq Wardak, the Education 

Minister, who belongs to Gulbuddin party, this terrorist party, and he did a beautiful talk 

about democracy about education values, but do not believe it. 

 

A source exposed about artificial schools. Hundreds of artificial schools in Afghanistan 

that do not exist, but the many millions of dollars went to the pockets of this man. It 

became a very big issue in the media of Afghanistan, but despite this man has been 

exposed, he is still in power. 
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We have many examples like this, about corruption, about hundreds of billions of 

dollars they looted from the so-called international community in the name of 

education, in the name of rebuilding Afghanistan, in the name of hospitals, in the name 

of women's rights. All of those projects are looted by these looters, who are in power 

with the mask of democracy. 

 

6. The possibility that the Taliban wins representation in the Afghan 

government, could be a risk for women’s rights, as they will reinterpret the 

Islamic law? 

First, I want to tell you that the Taliban already, directly and indirectly, during the past 

nineteen years of the so-called war of terror or democracy, they have been supported 

by a U.S., NATO and this non-democratic government. In fact, they played the game 

of Tom and Jerry with these terrorists.  

 

Now, in the name of peace, the so-called peace agreement, they will join this non-

democratic government. It is clear that when the Taliban jumps into power, the situation 

will become more disaster, bloodier, especially for women of the country. Islam is a 

good tool in the hands of the warlords who have been in power these nineteen years. 

Also, the Taliban, all these extremists and now ISIS, another name of the Taliban. All 

of them do not believe in women and they are extremists in Islam. Islam is a good tool 

in their hands to mix religion with politics, to use it against people, especially women.  

 

Each of these different brands of fundamentalists in Afghanistan who are in power, 

they have their own interpretation about Islam. In the meantime, they have a lot of 

contradictions against each other, but they have many things in common as well. For 

example, as I always say, warlords and the Taliban are a photocopy of each other and 

now ISIS. All of them are a product of the White House and all of them are misogynous. 

They have a long list of human rights violation and they are against education. 

 

People call them the “two leg corona of Afghanistan”. They are viruses, they are like 

cancer. Taliban will come in power in the name of peace, the only demand of Afghan 

people is peace. Peace without justice is meaningless.  
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You know, Taliban have a lot of contradictions. They want the Taliban terrorists to 

come in power. This puppet of the U.S., despite he is Afghan, he calls himself as an 

American and is trying to bring the Taliban into power. Imagine, in the meantime, they 

are talking about the so-called peace but also, they continue with their fascism.  

 

You may have heard what happened two days ago in Kabul. This ISIS terrorist attack 

in a charity pregnancy hospital. A lot of children and poor and innocent women were 

killed in a very cruel way. Who did that? ISIS. Only the name of Taliban has changed. 

The colour of the flag has changed but most of them previously were Taliban. 

Government says that they are more than 500. It is enough to look at them and realise 

that they are the same. They dress like Taliban. They never apologize to people, even 

if we bring them to the court. It is clear that they will join the ranks of these terrorists. 

Maybe not this brand of the Taliban that comes now into government, but another 

brand of the Taliban that only has changed the name: ISIS. 

 

Every day, the news report attacks. They are shooting the blood of the people, and it 

is ridiculous, it is painful. It is another betray of the U.S. government to our people; they 

bring these Taliban terrorists into power and they do not want Afghanistan standing on 

its own feet.  

 

The Western government wasted billions of dollars on them, especially the U.S., for its 

own interest. Afghanistan has progressive forces, intellectuals, professors and 

individuals, but they never gave them a chance. They are the alternative for the bright 

future of Afghanistan.  
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7. The international intervention in Afghanistan has provided security around 

the country? Or otherwise, has increased the violence? 

First of all, the catastrophic situation of women was a good excuse for the U.S. and 

NATO, the so-called international community, to occupy Afghanistan. They are here 

for their own strategy of regional economy. What I want to tell you it is that there is no 

doubt that they built some humanitarian project, for justification of their occupation. 

They did not bring legal democracy in Afghanistan. 

 

I am asking you, is it possible that democracy come by Taliban, those who have bloody 

hands? It is impossible. People want justice. For example, if Taliban belongs to Spain, 

you have experienced with Franco. So, Taliban are Franco in my county. People want 

to bring them into the court and doing questions. But they are being given more power. 

 

8. How can Afghanistan be stronger? 

I have always said that the only alternative face is the progressive forces in 

Afghanistan. We have a lot of progressives and intellectuals. We have to give them a 

chance. Unfortunately, there is no chance, not only for these progressive forces as an 

alternative, but for most of our people, to breathe a little bit and peace. The U.S., NATO 

and neighbouring countries like Iran, Pakistan, India have their own interests, they 

have their own puppet here. If they stop empowering these reactionary terrorists, then 

people know what to do with their destiny. At least the backbone of these terrorists 

would be broken. Today in Afghanistan we have American Talib, Iranian Talib, Russia 

Talib, Chinese Talib, Pakistani Talib. 

 

And then, if they stop interfering in our internal issues, these fundamentalists have no 

food coming from the heart of Afghan people. People hate them. Now, for example, 

even if a suicide attacks happens, at least people can follow it by social media. Do you 

see the hatred of the people to these extremists, to the Taliban? After there was 

corruption and crime exposed, the warlords who are in public, have gained a position 

in exchange. So, they are in power, they do not want to lose them.  
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Did you hear that Hillary Clinton, in the previous election cycle, she publicly admitted 

that they supported the warlords in Afghanistan? Even Karzai was saying that the crisis 

was a product of the U.S. government. 

 

9. Politics is the only way to improve the situation? Or it starts by improving 

literacy? 

There is no doubt that the election role is very important in Afghanistan. Unfortunately, 

as I told you about the artificial schools, about the fake schools that do not exist, the 

system is corrupt. They do not want people to be educated, especially women. I believe 

that education is a key against occupation, against war, against fundamentalism. 

Imagine if all the population of Afghanistan were educated, the changes will come in 

this society. For example, this violence against women, domestic violence, beating 

women in public... And more other examples of violence against women that is 

increasing more. If these women were educated, they will be doing a bit of resistance 

against the extremists. And same for the men. Men need to be educated. They can 

support women in a step to their fundamental rights. They can break with 

fundamentalists, be a different brand that they have imposed on them or to be 

disappointed. 

  

Education is important. That's why the fundamentalists who are in power will cost 

democracy. This so-called Western technocrat apparently does not have bloody 

hands, but somehow it shares the crime of the warlords, the crime of the Taliban, 

because they negotiate with them. They have symbolic roles. As long as they are in 

power, education will not improve in Afghanistan. It is impossible that in a short term, 

the progressives come in power. That is why it is a prolonged struggle. That is why I 

told you that if the U.S. and NATO stop empowering these reactionaries, the backbone 

of these terrorists will break. People hate them. They have no food among the hearts 

of Afghan people.  
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The only solution, to tell you briefly, one step is the progressive forces, one is the 

education -as it is a very important role it will play, it is waiting for the future of 

Afghanistan- and, of course, international solidarity of progressive forces around the 

world.  

 

The war of Afghanistan is not only military, it is also a propaganda war. So, progressive 

journalists, activists or academics or anti-war movements, feminist’s organizations 

should raise their voice against the wrong game of our government. Nineteen years is 

enough. The U.S. and NATO wasted their blood, blood of their soldiers, and wasted 

the taxpayer money in Afghanistan. Many men in Afghanistan looted, these men looted 

by these looters who are in power. 

 

They are supporting the Taliban terrorists in the name of the so-called peace. This 

peace without justice is meaningless. Put yourself in the shoes of Afghan people so 

you can understand why we believe that this is a mockery of democracy, mockery of 

war of terror. Change the slogan of the so-called war on terror to the slogan of the war 

of innocent Afghan people. The occupation forces have been killing people in these 

nineteen years. Many reports say that thousands of innocent people were killed by 

occupiers. 

 

On the ground, Taliban, warlords or now ISIS continue to do barbarisms against our 

people. So, democracy never comes by violent Afghan, by these extremists that they 

are supporting. They do not want Afghanistan to stand on its own feet. Why? Because 

we are in the heart of Asia. Through Afghanistan they can easily access to the gas of 

the Central Asian republics. Also, they are making hundreds of billions of dollars from 

the presence of opium. They are reaching our rich mines. Even Hamid Karzai, the 

previous president of Afghanistan, was saying that only the mines of Afghanistan are 

enough to feed the people, while the money in the name of the so-called international 

community can be looted by these looters. Now, it happens the same with the money 

sent for the coronavirus. That shows how the system is corrupt. Their money, they are 

looting, fake reports they are making. 
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Anyway, as long as these viruses are in power, these corona with two legs, the 

warlords and now Taliban and ISIS, there is no hope that in the short term, democracy, 

peace and at least security will come to Afghanistan. Most people now are alive by 

chance. When they are out of the house, they are not sure to be back home safe. 

  

What happened two days ago? Pregnant women went to a hospital to give birth to their 

babies and they got shot. There are many examples, I am short of words to explain it. 

Even the books are not enough to explain the deep sorrows of our people.  

 

We are really fed up with this so-called democracy, so-called war of terror, so-called 

peace. This peace is more dangerous than war. Because, with the result of this peace, 

the Taliban make more unite the enemies of the peace and democracy in Afghanistan. 

 

10. In which point are women's rights nowadays? Which are still needed to be 

achieved? 

Education, I told you at the beginning that after 9/11, they built some schools, some 

universities, even we have the American University, a private university, very 

expensive. We have these private schools and universities while most people do not 

have enough food to eat. How should they go there, to these schools and universities 

with high levels of education? But, of course, the children that go there are often the 

children of the warlords and the children of this non-democratic government. The 

official state has access to this education, to continue the education as they are 

following the footstep of their fathers.  

 

Anyway, it was an example. But these education projects that they brought and also 

women projects were some good justification of their occupation. Hundreds of schools 

closed up because of the lack of security. Just a few days ago, in Lawgar province, 

which is very close to Kabul, a school was attacked and fired. In Kabul, last year an 

educational centre was attacked. It was very painful. But in the meantime, it was so 

brave that the journalists went to the hospital to interview their brave teacher or the 

injured students who said that when they become healthier, they will be back to school 

to continue their education. The suicide attacks happen several times, even in Kabul.  
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There are more examples to show how they are against education of the people, 

especially women. And despite all those things, still there are children that continue 

with their education. There is hope despite all of these risks, challenges. But I tell you, 

as long as these extremists are lootering in power, they will not allow education, so 

people do not get empowered. 

  

Same about the women. I am giving you an example. When I was in Parliament and I 

was being attacked, one lady came to me and told me "do not think that I support you. 

I am here because you are Tajik". Then I said, who told you I am Tajik? I am Afghan. 

Because we have different ethnics. So, I thought about national unity. It is not good if 

I say I am Tadjik and you say that you are Pashtun. But this lady was saying it publicly. 

And I said I never said I am Tajik, I am Afghan, I belong to all the ethnics of 

Afghanistan.  

  

11. Is there a lot of conflict between ethnics? 

The ethnics have no problem with each other. The problem is that these extremists, 

that they are playing the role of the British in Afghanistan, divide and rule. 

 

12. There are differences between them? 

No. The only difference is that the majority population is Pashtun, others Hazara, 

Tadjik. The language and the name of the ethnic are different, but all of them are 

Afghan. For our national unity is important that they are called Afghan. Extremists now 

push Hazara against Pashtun, like this, they divide them. The same policy of the 

British. 

 

13. And between women of these groups of people, are there any differences? 

The extremists are not the only problem for women. Most people are not educated and 

there is a male domination society. So, sometimes, they also face obstacles and 

violence for this reason. If men would be educated, they would know not to beat women 

or ban them to play a role in society. But the root cause of the problem for the women 

are the extremists and the foreigners who support these extremists.  
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Of course, there are very huge positive changes coming into society. For example, 

during my personal experience in the Parliament, there was a man who came to me 

and asked me what I can do for you? Then I told him, please, send children to school, 

especially girls. And they were listening. They were asking my advice. And many 

examples like this, we need to give the chance to the progressives in Afghanistan and 

then huge positive changes will come to society.  

 

Now there is Trump, this fascist man, who was saying that they will remove all the 

American troops from Afghanistan. Again, it is just about interests. Why? Because the 

presidential election is coming. He is acting like he is going to end this longest war in 

the history of the U.S. They have had a camp here, not for a short term, but for their 

own strategy: the regional economy and political interest.  

 

14. Man domination is very present in the Afghan society? 

Yes, there is a male domination society. The problems of the women are the 

extremists, the warlords, Taliban and ISIS, and the man domination society. Most 

people are not educated. So, this also causes problems to women. 

 

15. Nowadays you are an activist. Which are the most significant results of your 

activism? Do you believe that you have empowered Afghan women? 

Yes, I am active in Afghanistan. I strike against occupation, against fundamentalism, 

for peace, justice, democracy. So, I am in close contact with organizations who are 

working for justice. We are making documents for the future to bring these terrorists to 

the court. There are terrorist acts recorded in the history of Afghanistan. This non-

democratic government forgives these terrorists, but our people and history will never 

forgive them. I am also close to victims' families to give them hope. Also, I have close 

contact with women, with some progressive organizations. Sometimes I get activity to 

show my support to them, but I am independent. 
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16. Would you like to work as a politician again to find justice by a political way? 

I am a political activist too, not only a social activist because the situation is political. 

Still people tell me "Malalai, no matter that you are not in the Parliament legally, but 

still you are for us a representative". So, I am still close and continue to denounce the 

struggle in Afghanistan, that's why still my life is in danger because I do not stay silent. 

 

Through social media I am not saying directly or indirectly that I am in close contact 

with our people, for security. They show their support. Sometimes I attend international 

conferences, when some progressives’ organizations pay all the costs and provide me 

security. Then, I come back home. But I never left Afghanistan because I believe that 

if we really want to bring women's rights, democracy, peace, justice, we have to do 

sacrifices and accept risks. And continue with our people to bring national unity and to 

bring these values.  

 

If I go abroad, for me, it is easy to take asylum because my life is in danger. But I never 

left. Imagine that for years, since 2003 till today, I cannot live with my family, with my 

son. My son is with my mother in another part of Afghanistan. I have to make this 

sacrifice.  

 

Not only because I want to be an honest politician, but also because of telling the truth, 

also because I am a woman. For this reason, they want to eliminate me, and I do not 

care about them, I told them in the past and I am telling them now. Today if they kill 

me, what about this adult generation that now knows my name, they know what I am 

doing, and these young generation and future generation. How are they going to deal 

with them? They cannot kill all of them. So, they will continue this struggle. 

 

17. Women in politics are influenced by the decisions of men? 

There is a male domination society, unfortunately, and those who are in power push 

Afghan women backwards. They push Afghanistan to be a male dominated society.  
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Religion is also a tool in the head of these extremists. So, I believe in secularism. Even 

in Afghanistan we have secular, progressive, democratic aims. Then, these extremists, 

even now the Taliban that come in power, are not able to mix Islam with politics and 

use against it our people, especially women. That is why they are afraid of secularism. 

In Afghanistan, any progressive that talks about secularism publicly, they call them 

infidel, communist. 

 

18. Which future do you expect for Afghanistan for the years that are coming? 

Are you positive? Do you think that the Doha agreement will be successful? 

I am positive as I am doing struggle, we are trying our best to bring positive changes. 

Education is a big hope for the future in Afghanistan. Support and solidarity also are a 

hope for the future. We believe that one day we will win. But, of course, it is realistic 

that there is a prolonged struggle because we are in the heart of Asia. Superpower 

countries, neighbour countries and NATO, each of them are here for their own 

interests. 

 

It is a very long and risky struggle, especially for progressive, but we are trying our 

best. We never lose our hope. We never give up because we have this big power of 

the people with us. That is why we are trying our best with education and empowerment 

of our people, to raise their political opinion. Why I am not leaving Afghanistan? 

Because, for each opportunity, I try my best. I used to raise the political basis of the 

people, especially women, to lead them to the right direction, to give them hope, to be 

united with them and to continue until peace and justice. 

 

The second part of your question was about Doha. You know that Doha comes from 

expensive confluences. If these terrorists, with bloody hands, come in power, they will 

never bring positive changes in the society. This is not peace. They betray true values 

like peace, impossible for these terrorists to come. Doha is full of propaganda to put 

us in the eyes of the great people of the war. So, democracy, peace, justice never 

come by these terrorists. Then, who is being held in these confines? A bunch of the 

warlords, a bunch of the technocrats. They are saying what the U.S. government is 

saying to them.  
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They are ready to negotiate with the Taliban terrorists. They are sharing somehow the 

crime of the Taliban as well. So, the circle of warlords, drug lords and terrorism will be 

complete by the Taliban, when they legally come in power. In any corner of the world 

you will see the terrorists with bloody hands invited to come in power. It just proves 

that fights between Taliban and the U.S., their anti-imperialist banner is fake. In 

exchange of dollars, in exchange of money, they are ready to come into power. It has 

been proved for our people.  

 

And also, I want to tell you about the agreement, the so-called peace agreement. Let 

me tell you exactly what they said. They were saying that they were not talking to the 

U.S. soldiers; they will not attack the U.S. soldiers. This was their agreement; it means 

that Afghan people are the enemy of the Taliban. The U.S. is not the enemy of the 

Taliban. Also, Joe Biden was saying that the Taliban are not their enemy. They are 

right. Taliban was not their enemy, they were their project, was the product. They 

played the game of Tommy and Jerry with these viruses and now they want to join this 

non-democratic government. And it is clear that the situation will become more 

disastrous, especially for the women of my country. Because of Doha confluences, our 

people have no hope for such kind of expensive confluences, full of the propaganda 

that are making up to bring them in power. 

 

We lived a lot of struggle, but we are hopeful. I hope to be alive to see free Afghanistan, 

free of these fundamentalists. My hope is that you will come one day in our country. 

We are grateful to people like you, supporting us, especially the young generations. 

Your solidarity and support are giving us strength and determination. Professor Noam 

Chomsky was a candidate for the Nobel Prize, and he mentioned me. All these 

'Chomskies' that support us give us hope. Democracy never comes by war and military 

invasion. 
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