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DONES. AFGANISTAN
Els talibans van prohibir a les dones treballar fora de
casa, estudiar i, fins i tot, rebre assistència mèdica
mentre van ser al poder a l’Afganistan. Les seves restriccions van escandalitzar Occident, tot i que només eren
la punta de l’iceberg del drama real que les afganeses
viuen cada dia a casa seva. Aquesta exposició mostra
que la violència contra les dones a l’Afganistan comença
al si de la família i és endèmica, independentment que
els talibans siguin o no al poder.

Los talibanes prohibieron a las mujeres trabajar fuera de
casa, estudiar e incluso recibir asistencia médica mientras
estuvieron en el poder en Afganistán. Sus restricciones
escandalizaron a Occidente, aunque sólo eran la punta
del iceberg del drama real que las afganas viven cada día
en su propia casa. Esta exposición muestra que la violencia
contra las mujeres en Afganistán empieza en el seno de
la familia y es endémica, independientemente de que los
talibanes estén o no en el poder.

La societat afganesa és profundament conservadora,
masclista i religiosa, i és impossible canviar aquesta
realitat en qüestió d’anys. Malgrat tot, sí que és responsabilitat de la comunitat internacional haver promogut
la cultura de la impunitat a l’Afganistan en aliar-se amb
personatges de passat tèrbol, alguns acusats de crims de
guerra, i en catapultar-los al poder; arran d’això, el
respecte dels drets humans al país és una quimera, i més
encara els de les dones. Sense justícia, són impossibles la
pau i el canvi social. Ara l’esperança està en els nois i
noies joves. El futur és a les seves mans.

La sociedad afgana es profundamente conservadora,
machista y religiosa, y es imposible cambiar esta realidad
en cuestión de años. Sin embargo, sí es responsabilidad de
la comunidad internacional haber promovido la cultura
de la impunidad en Afganistán aliándose con personajes
de pasado turbio, algunos acusados de crímenes de guerra,
y catapultándolos al poder; a raíz de ello, el respeto de los
derechos humanos en el país es una quimera, y más aún
los de las mujeres. Sin justicia, son imposibles la paz y el
cambio social. Ahora la esperanza está en los chicos y
chicas jóvenes. El futuro está en sus manos.
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