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CODI DE VERIFICACIÓ 1O1D3T563M31291Q07DM

PROCEDIMENT T430 Mocions dels grups municipals

EXPEDIENT NÚM. AJT/36529/2022 DOCUMENT NÚM. 402618/2022

ÀREA Alcaldia-Presidència

UNITAT Secretaria General del Ple

DILIGÈNCIA.-

El Ple, en la sessió AJT/PLE/5/2022 de 25 de maig de 2022, va aprovar parcialment la moció, 
que amb el text definitiu amb renumeració dels seus acords, figura a continuació:

MOCIÓ DE SUPORT I PER LA PROTECCIÓ DELS DRETS DE LES DONES I NENES A 
L'AFGANISTAN.

El 15 de maig farà 9 mesos de la presa de poder per part dels talibans i, per aquest motiu, 
volem recordar la situació de vulneració de drets humans que sofreixen les dones i nenes a 
l’Afganistan. 

Amb la presa de poder per part dels talibans el 15 d'agost de 2021, es van perdre les 
conquestes en drets humans que les dones havien aconseguit durant els últims 20 anys. El nou 
govern dels talibans ha portat profunds canvis a la vida de tota la població afganesa, però les 
dones i nenes afganeses estan sofrint les restriccions més greus. Els líders talibans implicats a 
les negociacions internacionals afirmen que la seva visió dels drets de les dones ha canviat; 
però la realitat contradiu les seves declaracions.

Les dones han estat esborrades de la vida pública, se’ls ha prohibit treballar, a excepció de les 
treballadores sanitàries i algun altre cas aïllat, la qual cosa ha agreujat els problemes 
econòmics de moltes famílies; no tenen cap representació en els llocs de govern; les nenes 
majors de 12 anys no poden assistir a l'escola i la segregació per gènere a les universitats 
impedeix que moltes dones puguin tenir una educació superior en condicions adequades. 

La situació a l’Afganistan és greu, i la comunitat internacional ha de donar suport a les dones 
afganeses i pressionar perquè els talibans respectin els seus drets.

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet, a proposta del grup municipal de L'Hospitalet 
En Comú Podem-ECG acorda:

Primer.- Instar el Govern d’Espanya i al Govern de la Generalitat a donar veu a les defensores i 
les activistes dels drets humans d'Afganistan per comprendre les realitats al terreny, conèixer 
les seves recomanacions pràctiques i treballar amb elles per recolzar els drets de les dones a 
l’Afganistan.

Segon.- Instar el Govern d’Espanya i al Govern de la Generalitat a reconèixer la condició de 
refugiades a totes les dones i nenes afganeses que han abandonat el seu país, atès a l'elevat 
perill de persecució per motius de gènere si són retornades a l’Afganistan.

Tercer.- Instar el Govern d’Espanya a disposar i donar suport actiu a rutes segures i  les 
evacuacions des d'Afganistan de les dones i nenes que desitgin abandonar el país pel risc a 
sofrir violència i abusos per part de les forces talibanes, els grups armats no estatals, els seus 
familiars o membres de la comunitat.
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Quart.- Comunicar aquest acord municipal a la Presidència del Govern d’Espanya, el 
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, a Amnistia Internacional 
Catalunya, entitat impulsora d’aquesta iniciativa, al Centre d’Estudis de L’Hospitalet, a la 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de L’Hospitalet, als Consells de Districte i a l’Espai 
Ciutadania.  
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