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Editorial 

L' Afganistàn: una ullada 
Durant tot el segle XX, I'Afganistàn ha estat batut per les dues mans cruels 
de la guerra. Les invasions estrangeres, les guerres civils, la injustícia social, 

les desigualtats i el no alineament en política 
exterior, han dut el país al caos i han condemnat 
els civils a la incultura, la fam, la malaltia i la mort. 
El règim marxista leninista, en el seu programa de 
reformes de 1978, incloïa la igualtat dels drets de 
les dones, però això es convertí pels extremistes 
religiosos en una amenaça per als seus models 
culturals bàsics. La veritable reacció fou deguda a 
la repressió política del règim, però, com sempre, 
ho van expiar les dones. Durant la dècada dels 80, 
degut a la guerra contra els russos, els exiliats 
afganesos es comptaven per milions a lràn i 
Pakistàn. Mentrestant els USA fornien d'armament 
pesant i municions les guerrilles antisoviètiques i 

entrenaven els oArrilloor~ Quan caigué el règim prosoviètic i marxaren els 
russos, la guerrilla començà a rivalitzar entre sí en tensions interètniques i la 
pau i l'estabilitat seguiren llunyanes. El 28 d'abril del 92, es va declarar l'Estat 
Islàmic, però el país va seguir essent un camp de batalla, amb grups rivals 
lluitant pel poder i delmant les ciutats amb míssils. Unes 10.000 persones 
moriren i 750.000 foren desplaçades. El país portava 14 anys de guerra civil i 
la continuació de les hostilitats evitava el retorn del major número de 
refugiats del món: 4 milions. El gener del 93 l'Assemblea Nacional, formada 
pels caps de les tribus i els líders religiosos, confirmà al càrrec al President. 
Els més de 1.300 membres van decretar que només els musulmans podien 
treballar per al govern. També es negaren a tornar els llançamíssils 
proporcionats pels USA entre el 78 i el 92. (segueix pagina 2) 
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Washington intentava comprar les armes en un intent desesperat d'impedir 
que caiguessin en mans d'integristes islàmics antinordamericans. El 1992 
I'Afganistàn va produir unes 2.000 tones d'opi, que a Occident generava un 
gran comerç il.legal i a l'interior del pais una addicció del 15% entre els 
barons de 15 a 40 anys. La inseguretat, les desigualtats, la guerra entre 
grups ètnics i religiosos van seguir destruïnt el país. El 1995 apareix una 
força que s'autoanomena Taliban (estudiant en persa). D'entrada portà la 
neutralització d'alguns líders religiosos i una certa calma. Van intervenir en el 
tràfic d'opi però la desobediència de les seves normes es castigava molt 
durament amb tortures, apallissaments, flagel.lacions i apedregaments fins a 
la mort i amputacions i execucions públiques. Van incloure restriccions molt 
severes envers les dones: en públic, al treball, a l'escola. L'organització i el 
propòsit talibàn eren foscos, però van tenir un recolzament econòmic 
important. La seva imatge va quedar danyada degut als bombardejos de la 
capital, que van ocasionar moltes morts. El 1995, va haver-hi una rebel.lió 
civil en contra dels talibàn. Una gentada, irritada per la islamització forçada 
en un ambient carregat de tensió i sospita, atacà l'ambaixada pakistanesa, 
que es relacionava amb els talibàn. Del 92 al 96, es calcula que les lluites 
havien provocat unes 40.000 morts quan, el 27 de setembre, els talibàn van 
entrar a Kabul. El seu primer acte oficial va ser executar públicament el 
president del país, refugiat a les instal.lacions de l'ONU. L'entusiasme 
popular per la promesa de restaurar una vida normal es va diluir aviat degut 
al rigorós ordre islàmic que controlava les vides públíques i privades dels 
homes i l'anul.lació de l'ésser civil de les dones. Una dona sola no tenia dret 
ni a sortir al carrer, així que totes les que estaven al càrrec de la família per 
viduïtat (una bona part de les afganeses), eren condemnades a la mort per 
inanició juntament amb la seva família. Les greus violacions dels drets 
humans varen comportar que el govern talibàn fos rebutjat per gran part de la 
comunitat internacional. Els fets horribles del dia 11 de setembre d'enguany 
són el pitjor somni d'un pertorbat: un pastís enverinat, els ingredients del qual 
són la manipulació perversa de la política exterior dels estats occidentals 
juntament amb l'integrisme furibund i cruel, fill de la incultura i la fam. (resumit 
de http://www.siq!oxx.net } 

Amb el propòsit de preveure les possibles necessitats humanitàries de la població afgana, 
en aquesta i altres emergències, MSF ha creat un Fons d' Emergències. Aquest fons és la 
reserva monetària gràcies a la qual MSF pot desplaçar tones de material i equips 
especialitzats a qualsevol part del món en menys de 24 hores sense haver d'esperar els 
donatius esporàdics que arribin com a resultat de la major o menor repercussió que solen 
tenir les emergències en el mitjans de comunicació .. Si estàs interessat en tenir més 
informació sobre aquest fons o hi vols col.laborar, pots informar-te al telèfono 902 250 902 
o consulta la nostra web els pròxims dies. 



Informacions ZerosetBCN 

• El Departament de Nòmines de l'Ajuntament ens ha promès que a 
començaments de l'any 2002 podran fer el descompte automàtic a les 
nòmines de les persones de l'Ajuntament que es vulguin fer sòcies de la 
nostra associació. 

• 

., 
Al número 64 de La Municipal de 
Barcelona va sortir un article sobre la 
nostra associació. 
Diverses persones s'han mostrat 
interessades positivament. 
A la fotografia, que il.lustrava el 
reportatge, podeu veure part de la Junta 
Directiva . 

Els comptes del Zerose!BCN comencen a tenir cos. El començaments són 
lents i difícils, però a novembre de l'any 2001, podem dir que estem aixecant 
el vol, gràcies als socis i sòcies, que van confiar en una associació que tot 
just començava. 

Projecte 1 

Projecte 2 

Projecte 3 

Projecte 4 

Projecte 5 

Projecte 6 

Assignacions als projectes escollits 
entre febrer i setembre de 2001 

-----
Desenvolupament de l'AP S a Riberalta. Bolívia 

3 Fàsic. Fòrum d'Associacions de Solidaritat 

Internacional a Catalunya 

Construcció d'una escola equipada per a nens 

sense recursos a Nepal 

-

Dones i desenvolupament agroecològic. El Salvador 
-------------·-· 

Casal dels Infants del Raval de Barcelona 

Menjador escolar a Vallecito. Bolívia 
------~-----~---·-··-· 

Total recollit 

30.666. -ptes 

8.333.-ptes 

·--
29.266.-ptes 

. -· --------
71.666.-ptes 

16.333.-ptes 
------~---

19.133.-ptes 

175.397.-ptes ·-
--------------------------- ··············-··-·-·-··-····-



FULL D'AUTORITZACIÓ DE DESCOMPTE 

(fer arribar per correu postal o intern a ZerosetBCN. IMS, PI Lesseps 1, 08023 Barcelona) 

En/Na'---------------- DNI ______ _ 

adreça feina, ___________________________ _ 

telèfon feina, ____________ e-mail _____________ _ 

desitjo participar en el finançament de!( s) següents projecte{ s) de cooperació amb el 
desenvolupament. Fins que en demani l'anul.fació, autoritzo al Servei de Nòmines de 
l'Ajuntament de Barcelona a fer: 

Un descompte fix de--- euros cada mes. 
(escriviu la quantitat fixa que creieu adient) 

Barcelona, ___ de ____________ de _____ _ 

Signatura de treballador I a 

Marqueu la casella d'aquell/s projecte/s que voleu recolzar. Si no en marqueu cap, la vostra aportació es 
repartirà entre tots els projectes a parts iguals. Quan un dels projectes quedi tancat o la junta directiva de 
ZerosetBCN decideixi canviar un o més dels projectes, us ho farà saber per a que escolliu de nou amb quin 
d'ells voleu col.laborar. 

x N' Nom ONG 
Projecte Projecte Representant 

1 Desenvolupament de l'AP S a Riberalta. Fase Medicus Mundi Catalunya 
1!: Millora de la cobertura i aualitat. Bolívia. 

2 3 FASJC. Fòrum d'Associacions de Solidaritat Medicus Mundi. Entre Pobles i 
Internacional de Catalunya. Veterinaris sense Fronteres 

3 Construcció d'una escola equipada per a nens Amics de Vicky Sherpa 
sense re:çursos. Ne[!al 

4 Dones i desenvolupament agroecològic. El Cooperacciò 
Salvador 

5 Casal dels Infants del Raval. Barcelona Casal dels Infants del Raval 

6 Menjador escolar a Vallecito. Bolívia. Associació EDUCO 
-

4 
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