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 Desde que foi anunciada a retirada de parte das tropas norte-

americanas do Afeganistão por Donald Trump, os talibãs

encontraram espaço para aumentar o seu poder e controlo sobre o

território Afegão, o que consequentemente tem provocado

recentes e novos contornos nomeadamente na capital, Cabul.

Agosto é, deste modo, um mês que fica marcado pela grande

mobilização da comunidade internacional com o propósito de retirar

cidadãos afegãos e estrangeiros do país, que se sentiram

inevitavelmente desprotegidos pelos ataques e caos sentidos no

aeroporto de Cabul e as suas liberdades e direitos ameaçados com

o colapso do governo afegão. 

 Com esta nova força no poder, a liberdade e direitos alcançados

pelas mulheres no Afeganistão até hoje irão recuar, de tal modo que

estas se tornar-se-ão invisíveis aos olhos da lei afegã. Nesta edição

do Issue of the Month, as redatoras Ana Rita Gralha e Catarina

Sério expõem a atual situação das mulheres no Afeganistão,

sintetizando cronologicamente a situação do Afeganistão desde há

quarenta anos até aos dias de hoje, enumerando as consequências

da instituição do Sharia no país e fazendo referência por fim, às

mulheres que dão a cara por um movimento de luta contra a

opressão, de forma a não serem esquecidas nem silenciadas. 
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 O sistema de lei islâmico que deriva do Corão e dos

ensinamentos do seu profeta, Maomé, tem o papel de informar

e aconselhar, em teoria, os muçulmanos sobre todos os aspetos

da sua vida. Os crentes da religião islâmica recorrem a estas

leis para que cada um dos seus passos seja guiado pela sua fé.

  Tratando-se, desta forma, de um sistema legal complexo,

pouco consensual, cujo parecer por parte de peritos religiosos

para tomada de decisões concretas se torna recorrente,

gerando divergências na interpretação de alguns princípios.
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O QUE É A SHARIA?
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 Em árabe, a sharia pode ser

traduzida como o "caminho

bem trilhado e cristalino para

a água", ou seja, aquele que

seria o caminho estabelecido

pela vontade de Deus.

 Deste modo, os talibãs pretendem governar o Afeganistão

com base neste regulamento ético, tal como foi possível

observar na primeira conferência de imprensa após assumirem

o poder.

 Ainda no decorrer desta conferência, um porta-voz do grupo

garantiu que a liberdade de imprensa e os direitos das mulheres

seriam respeitados dentro daquela que consideram ser a

estrutura da lei islâmica. Não identificando quais os resultados

práticos desta consideração.

 No passado, os talibãs ficaram conhecidos pela intransigente

aceção da sharia, fator que culminou na inclusão de punições

severas para instituir temor e opressão na sociedade afegã.

Entre os anos de 1996 e 2001, as execuções públicas tomaram

as ruas, situação que se alterou apenas com a presença dos

Estados Unidos da América no país, na sequência do 11 de

Setembro.
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 Pela interpretação mais rígida da lei, as restrições dos direitos

das mulheres são extensas, abrangendo a obrigação do uso da

burqa, o desconsentimento de frequência à escola por parte de

meninas com dez ou mais anos de idade e o dever de

recolhimento da Mulher, podendo apenas sair de casa

acompanhada por um elemento do sexo masculino,

circunstância que condiciona a sua emancipação, ao não

permitir que a Mulher trabalhe fora de casa.

 As gerações mais velhas no Afeganistão recordam ainda as

proibições de atividades lúdicas e restrição de acesso ao

entretenimento e cultura, além da educação, como modo de

contenção e disseminação da sua ideologia.

www.pacta.neri.pt    |    06A U G U S T  I S S U E  2021



CRONOLOGIA

  No decorrer dos últimos quarentena anos, podemos afirmar

que os afegãos nunca souberam o que seria viver num clima de

paz.

  Após as inumeráveis apropriações a que estiveram sujeitos

(persas, mongóis, britânicos e ainda soviéticos), surgiram as

duas décadas de ocupação americana, cujo objetivo primordial

passava pela alteração de um regime que poderia ser

qualificado como dantesco.

  Em 2017, já existiam indícios da posição dos talibãs e do

quanto almejavam voltar a exercer poder no país, uma vez que

diversos generais norte-americanos reportavam ao, à data,

presidente Donald Trump que os talibãs controlavam,

novamente, cerca de um terço do território afegão.

 Deste modo, havia evidências de que o movimento

fundamentalista se preparava metodicamente para o que

culminaria na sua acomodação em Cabul – capital onde

governaram de forma tirânica entre 1996 e 2001 – e,

contrariamente ao que se identifica como tendo sido uma

agitação conotada de imprevisibilidade, os sinais de conquista

emergiam aceleradamente, desde que os Estados Unidos da

América e os países da NATO iniciaram a retirada das suas

bases, em Maio do presente ano.
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   Por esse motivo, podemos inferir que

o resultado deste longo vício de guerra

é a mesma situação aquando do início

da presença dos militares norte-

americanos no país, ou seja, a ocupação

e liderança dos talibãs no que

denominamos como sendo o Emirado

Islâmico do Afeganistão.

 As forças de segurança, bem como as

milícias populares diligenciadas por

Cabul, revelaram-se incapazes de

contrariar a ofensiva que avançou

rapidamente desde Junho, data em que

os talibãs tomaram Shir Khan Bandar,

no Norte do país, território próximo à

fronteira com o Tajiquistão – e ponto

estratégico nas rotas comerciais com o

continente asiático – sem qualquer

oposição. Fazendo com que dos 85% do

País que diziam controlar, no mês

passado, passassem à derrocada final,

com a tomada da capital, em Agosto.
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     No decorrer das últimas décadas, mulheres e meninas

afegãs lutaram corajosamente para que fossem ouvidas e

capazes de usufruir plenamente da sua autonomia. Essa luta é

agora exacerbada por verdadeiros atentados à sua liberdade

que visam o retrocesso do que conquistaram até às limitações

vividas nos anos noventa.

      Apesar de todas as conquistas, a violência contra mulheres

no Afeganistão é recorrente. De acordo com ativistas pelos

direitos humanos, a tendência tem crescido em proporção

com a quantidade de mulheres que começaram a trabalhar,

particularmente em cargos públicos.
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ATUALIDADE
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 No decorrer do ano de 2020, com a

indicação de que os Estados Unidos da

América estariam próximos de retirar

as suas tropas do país, a responsável

pela campanha afegã da Amnistia

Internacional, Samira Hamidi, já tinha

evidenciado que estava patente ao

crescente movimento de brutalidade

contra as mulheres, algo que não se

devia exclusivamente ao

conservadorismo, mas a uma

verdadeira tomada de posição, que

poderia ter feito prever a insurgência

talibã na região.



   Após a tomada de poder, foi de imediato possível imaginar um

recuo na lei para a eliminação de violência contra mulheres no

Afeganistão. A sharia pode impedi-las de estudar, trabalhar,

sair de casa sem burqa ou sem um acompanhante masculino,

sendo o derradeiro objetivo tornar as mulheres invisíveis

perante a sociedade afegã e o mundo.

  O resultado do incumprimento destas normas traduz-se em

castigos de uma extrema violência, que poderíamos definir

como dignos de um período histórico em que imperavam as

primitivas leis de Talião, como acontecia no antigo Emirado

Islâmico do Afeganistão, de 1996 a 2001.

 Numa entrevista à televisão estatal, o membro da comissão

cultural do regime afirmava que, “no quadro da lei islâmica”, os

talibãs estavam preparados para assegurar os direitos das

mulheres, no que concerne aos estudos e trabalho. Ainda que se

saiba que a interpretação da sharia, não permita definir tão

veemente se essas garantias serão cumpridas.
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SUPRESSÃO DE DIREITOS
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   Ainda é possível ver e ouvir jornalistas afegãs nos media, no

entanto ativistas e demais personalidades do país avisam e pedem

que não nos esqueçamos do quão pouco fiáveis são os talibãs e

alertam para a facilidade com que esse cenário se pode alterar

caso, internacionalmente, a mediatização da situação diminua.

    Até ao fecho desta edição, relatos do uso de força física e de

violência como táticas de intimidação reinavam nas ruas afegãs,

particularmente relacionada com mulheres e crianças.

  Dentro das inúmeras práticas, encontramos novamente a

retirada forçosa de meninas das suas casas para se sejam

tomadas como esposas dos talibãs ou para seu usufruto enquanto

escravas sexuais, comprometendo de forma vil todos os seus

direitos.

A U G U S T  I S S U E  2021



www.pacta.neri.pt    |    13
A U G U S T  I S S U E  2021

 A antropóloga palestino-americana Lila Abu-

Lughod, apresenta nos seus trabalhos inquietações

relativas às mulheres muçulmanas e à síndrome da

salvação ocidental que, inúmeras vezes, propaga a

ideia de que a religião muçulmana é

imperativamente opressora, associando as mulheres

a condutores da tirania islâmica.

 A culpabilização intrínseca à opressão e à

atrocidade não pode ser depositada na cultura

muçulmana, uma vez que isso reflete a perspetiva

do imperialismo neocolonial.

 Deste modo, a importância de compreender e

respeitar a religião articulada com a necessidade de

dar palco às ativistas islâmicas, neste caso

concreto, afegãs, traduzem os requisitos para a

construção de um movimento político sólido,

norteado por quem de direito.



   Estima-se, de acordo com a UNFPA, que cerca de 80% dos afegãos

deslocados pelo conflito sejam mulheres e crianças, fazendo com que

seja ainda mais claro o quão vulneráveis estão nas condições atuais.

   Existe uma evidente missão em silenciar as vítimas do conflito,

fazendo do acesso aos media e demais veículos de transmissão de

informação tão inatingíveis quanto possível.

   Neste sentido, contrariamente ao ocorrido nos anos noventa,

podemos dizer que as redes sociais têm um papel preponderante na

disseminação da realidade dos factos, uma vez que se caracterizam

enquanto uma forma de resistir à tentativa exercida por parte dos

talibãs de controlar a narrativa perante o panorama internacional.

  Nas redes sociais, observamos a participação ativa das mulheres

afegãs, que não se silenciam perante a tomada de poder,

escrevendo, do Afeganistão para o mundo, que nunca irão

reconhecer este governo, e que nem se sujeitariam ao regime

terrorista, depois de todas as conquistas alcançadas.
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   Também as professoras ocupam um

papel fundamental na manutenção dos

direitos das meninas afegãs. Casos

como o de Shabana Basij-Rasikh e

Pashtana Durrani, são citados pelo The

Telegraph pela sua coragem. Por

escolherem não abandonar as suas

estudantes e ambicionarem erguer um

qualificado exército de meninas afegãs,

que terão na educação a sua maior

arma.

  A 17 de Agosto, as afegãs mostraram-

se destemidas em resistir aos talibãs,

organizando uma manifestação em

Cabul, com direito a cartazes a pedir

pela conservação do seu posto

adquirido, de mulheres trabalhadoras,

com papel ativo na sociedade afegã.

   Simultaneamente, em oposição aos

fundamentalismos anunciados, um grupo

revolucionário de mulheres assegurava

que, num ato de resistência, não

pretendiam regressar ao uso da burqa.

Não aceitando acatar estes preceitos

em silêncio, e pedindo às nações que

assistem que também não o façam.
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 “Os afegãos estão fartos de ser vítimas. As

mulheres afegãs não se esconderão, não teremos

medo. O mundo inteiro olha para o Afeganistão,

para Cabul, para os talibãs e para o que eles fazem.”
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Muska Dastageer, professora universitária

de Ciência Política em Cabul
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Raising my voice: the extraordinary

story of the Afghan woman who
dares to speak out 

- Malalai Joya

For Sama 
- Waad Al-Kateab e Edward

Watts

In the name of my people

(disponível no vimeo)

- Malalai Joya
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 O fundamentalismo islâmico legitimado como força política faz

surgir, cada vez mais, ocorrências de violação dos direitos

humanos. As mulheres e as crianças, elementos mais vulneráveis e

com menor proteção legal, são o alvo mais fácil e fazem dos

atropelos à lei dos homens em nome da lei divina uma constante.

 Depois de tanto se falar num islão moderado, fica evidente que o

trilho eleito é o do radicalismo religioso, num regresso ao passado,

tal como adviera no regime talibã dos anos noventa. Provando,

uma vez mais, que nada do que temos, no que concerne direitos ou

liberdades, é permanente e inabalável.

 No entanto, ao invés de perpetuar a ideia da salvação do

Ocidente, temos o dever de respeitar cultura e religião, e ouvir as

verdadeiras vozes da resistência.

 As vozes de quem vê os seus direitos anulados não se podem

silenciar.
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CONCLUSÃO

 

 



 “A história prova que, a menos que pessoas lutem

por democracia, justiça, direitos das mulheres e

direitos humanos, elas não se livram da ocupação,

brutalidade e barbarismo.”
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Malalai Joya no documentário “In the Name

of My People”
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