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Bethesda, MD - 

Nós na Women's Learning Partnership (WLP) associamo-nos às muitas 
organizações e indivíduos que apelam ao Conselho de Segurança das Nações 
Unidas e à comunidade internacional para que se tomem medidas apropriadas 
para salvaguardar os direitos humanos e as necessidades humanitárias do povo do 
Afeganistão. 

A crise humanitária no Afeganistão é uma tragédia que se vai reflectir durante anos. 
Receamos que o recurso à violência pelos Talibãs para controlar as populações e 
manter o poder tenha impacto nas gerações dos afegãos, levando a um aumento da 
violência nas comunidades e famílias. Gostávamos de chamar alertar para a ameaça 
aos direitos e bem-estar de todo o povo afegão, com particular enfoque nas mulheres 
e raparigas. 

Nas últimas décadas, as mulheres no Afeganistão alcançaram vitórias duramente 
conquistadas na educação, oportunidades de emprego, liberdade de circulação, e 
liderança política. As mulheres afegãs lideraram a bem sucedida campanha pela 
igualdade das mulheres na constituição de 2004, e em 2009 os seus esforços 
resultaram na adopção da Lei de Eliminação da Violência contra as Mulheres no 
Afeganistão. No último ano, as mulheres afegãs médicas e enfermeiras responderam 
com prontidão à pandemia da COVID-19, com mulheres que constituem metade das 
equipas de saúde da Organização Internacional para as Migrações no Afeganistão. As 
conquistas das mulheres tornaram a vida melhor para muitos homens e mulheres no 
país, e asseguraram que uma nova geração de mulheres e raparigas conduz o 



 

Afeganistão para uma maior igualdade. Os direitos das mulheres devem ser 
preservados para garantir a liberdade e a dignidade de todo o povo afegão.   

Hoje em dia, os direitos das mulheres e a democracia estão a diminuir em todo o 
mundo, e as forças extremistas estão a ganhar terreno. A forma como a comunidade 
internacional responde a qualquer violação dos direitos humanos será vigiada e 
estudada pelos líderes iliberais de todo o mundo. Se for permitida a ocorrência de 
restrições radicais aos direitos das mulheres sem uma resposta internacional, as forças 
extremistas em todos os cantos do globo tomarão nota. 

O recuo nos direitos das mulheres no Afeganistão poderia levar a recuos em outras 
regiões. O silêncio e a passividade irão prejudicar-nos. 

 


