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MALALAI JOYA NECESSITA EL VOSTRE AJUT AMB URGÈNCIA
Els senyors de la guerra i els narcotraficants han
expulsat Malalai Joya del Parlament
Comitè de Defensa per a Malalai Joya
(22

de maig de 2007)

APEL·LEM tota la gent que col·labora i simpatitza amb la
nostra causa perquè ara seguim avant i recolzem Joya.
PODEM FER-HO de les següent forma:

Malalai Joya, en una roda de premsa a Kabul
el 21 de maig de 2007, promet continuar la
seua lluita contra els senyors de la guerra.
(foto d’Associated Press)

Durant les passades setmanes, després del retorn de Malalai
Joya d'una fructífera gira per l'estranger i una entrevista
concedida per a una emissora de televisió a Kabul, els senyors
de la guerra i els criminals presents en el Parlament i el Senat
afganesos, han intentat silenciar Joya i llevar-la del seu escó de
parlamentària.
S'han servit d'un dels seus comentaris més recents durant
l'entrevista com a pretext per a apartar-la. En l'entrevista,
Malalai va expressar que encara pitjor que un estable ple
d'animals és el Parlament afganès, els membres del qual, en la
seua majoria, són assassins i enemics del poble afganès.
El 21 de maig de 2007, amb una àmplia majoria, el Parlament
dominat pels senyors de la guerra i narcotraficants va
inhabilitar Joya per un període de tres anys i va ordenar el
Tribunal Suprem que òbriga diligències contra ella. Igualment
han demanat al Ministeri d'Interior que limite els moviments
de Malalai dins el país. Això implica que no té permès d'eixir
de l'Afganistan.
En roda de premsa a Kabul, Joya va declarar que es tracta d'una
conspiració política contra ella i que continuarà la seua lluita
contra els senyors de la guerra i els enemics del poble afganès.
Se sent en condicions d'enfrontar-se a un tribunal independent
i aprofitarà l'ocasió per desemmascarar els enemics de
l'Afganistan. Joya va afegir, “però em dol que a l'Afganistan
no hi haja justícia i que el poder judicial també estiga infectat
pel virus del bandolerisme i copat per fonamentalistes”.

-Escriure als alts funcionaris afganesos i desar una còpia de la
nostra queixa, en protesta pel cessament i la persecució que
pateix Joya, mentre que els terroristes i els violadors dels Drets
Humans presents en el Parlament gaudeixen de la més gran
immunitat imaginable pels seus crims recents davant
qualsevol tribunal.
-Expressar la nostra angoixa per la seguretat de Joya durant les
vistes judicials a les quals se sotmeta, perquè els
fonamentalistes ostenten hores d'ara els càrrecs clau en la
judicatura de l'Afganistan.
-Fer córrer esta carta i demanar a juristes i defensors dels Drets
Humans en la vostra àrea i país perquè unisquen els seus
esforços per a defensar Joya durant el procés.
-Col·laborar amb el fons solidari per a la seguretat de Joya per
ajudar a millorar la seua protecció amb els mitjans i equips
necessaris, mentre se li prive com ara d'escorta oficial. S'hi pot
accedir en línia:
https://www.malalaijoya.com/donor/donor_info.php
Poden enviar-se cartes de protesta (en anglès o persa) als
següents destinataris:
Hamid Karzai, President de l'Afganistan:
khaleeq.ahmad@gmail.com
president@afghanistangov.org
Tribunal Suprem de l'Afganistan:
aquddus@supremecourt.gov.af
Formulari de contacte en línia del Tribunal Suprem:
http://supremecourt.gov.af/feedback.asp
Parlament de l'Afganistan:
hasib_n786@yahoo.com
Ministeri d'Interior de l'Afganistan:
moinews@gmail.com
wahed.moi@gmail.com

Alguns juristes afganesos consultats afirmen que la decisió del
Parlament és il·legal i que tan sols un tribunal pot decidir
l'expulsió d'un càrrec electe.

Ministeri de Justícia de l'Afganistan:
info@moj.gov.af
hidayatr@moj.gov.af

Malgrat tot, ens omple d'alegria confirmar que la majoria de la
gent afganesa es posiciona amb força al costat de Joya i que
després de la decisió del Parlament, està rebent nombroses
mostres de suport plenes de simpatia i solidaritat.

Agraïm les vostres accions i el vostre suport i esperem que
ens envieu còpia de les vostres protestes a
mj@malalaijoya.com.
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AFGANISTAN: CAL REHABILITAR
LA PARLAMENTÀRIA CESSADA PER ‘INSULTS’
La censura contra Malalai Joya és un pas enrere per a la Democràcia i els Drets
(Nova York, 23 de maig de 2007) Human Rights Watch ha declarat hui que el Parlament afganès ha de rehabilitar
immediatament Malalai Joya, parlamentària suspesa per criticar els seus col·legues, i revisar els procediments
parlamentaris que restringeixen la llibertat de paraula.

El 21 de maig de 2007, la Cambra Baixa de representants
de l'Afganistan va votar per a destituir a Joya arran els
comentaris fets durant una entrevista televisada el dia
anterior. No se sap si la suspensió de Joya seguirà fins
que l'actual sessió parlamentària concloga dins de
diverses setmanes o si serà suspesa per tota la
legislatura, que acaba en 2009. A més de la seua
destitució del Parlament, diversos parlamentaris han
assegurat que Joya podria ser imputada davant un
tribunal de justícia.

“Malalai Joya és una lleial defensora dels
Drets Humans i una poderosa veu per a les
dones afganeses i no hauria d'haver estat
expulsada del Parlament .”
Brad Adams, director d’Àsia de Human Rights Watch.

“Malalai Joya és una lleial defensora dels Drets Humans
i una poderosa veu per a les dones afganeses i no hauria
d'haver estat expulsada del Parlament”, segons Brad
Adams, director d'Àsia a Human Rights Watch. “Els
comentaris de Joya no mereixen el càstig rebut i
certament tampoc no mereixen un procés judicial”.
Joya havia criticat al Parlament per defraudar a l'hora
d'ajudar la gent afganesa, afegint que “un estable o un
zoo és millor [que el poder legislatiu], almenys allà vostè
té un ruc que duu una càrrega i una vaca que proporciona
llet. Este Parlament és pitjor que un estable o que un
zoo”.
El 22 de maig, durant una sessió del Parlament es va
visualitzar una versió gravada de l'entrevista de Joya.
Després, la majoria dels seus col·legues van declarar-la
culpable de violar l'article 70 del reglament del
Parlament afganès, que prohibeix als seus membres
criticar-se. El delicte concret de Joya va “ser insultar la
institució del Parlament ”.
Human Rights Watch, ha sabut que els membres del
Parlament es critiquen mútuament amb regularitat,
encara que ningú més mai no ha estat suspès per aqueix
motiu.

Segons Adams, “l'article que prohibeix la crítica al
Parlament és una norma *irraonable que viola el
principi de llibertat d'expressió contemplat en la Llei
Internacional i preuat en el món sencer”. “El Parlament
afganès hauria de donar exemple en promoure i protegir
la llibertat d'expressió, en comptes d'ofegar-la”.
Human Rights Watch apel·la al Parlament afganès
perquè prenga les mesures oportunes per revisar
l'article 70 i per assegurar que els càrrecs electes puguen
expressar-se lliurement, sense témer el seu cessament o
la imputació de càrrecs.
Joya, de 28 anys, és el membre del Parlament afganès
més jove. Com a refugiada al Pakistan, amb 19 anys,
impartia cursos d'alfabetització a altres dones afganeses.
Durant els anys dels talibans, dirigia un orfenat i una
clínica de salut a l'Afganistan. En 2003, va obtenir
l'atenció internacional per expressar-se en públic contra
els senyors de la guerra implicats en la redacció de
l'esborrany de la Constitució afganesa. Dos anys més
tard, en les eleccions parlamentàries, va ser la dona més
votada en la província Farah a l'Afganistan, i així, va
arribar com càrrec electe a la Cambra Baixa de
representants.
Des de la seua elecció, Joya s'ha consolidat com una
ferma defensora i promotora dels drets de les dones
afganeses i dels xiquets. També ha seguit públicament
demanant que es depuren responsabilitats per crims de
guerra, incloent-hi els comesos pels seus col·legues
parlamentaris.
Joya ha sobreviscut quatre intents d'assassinat, es mou
amb escortes armats i sembla ser que mai passa dues nits
sota el mateix sostre.
“Joya és un exemple que transmet coratge”, va dir
Adams. “Els amics que té l'Afganistan per tot el món, no
haurien de dubtar en eixir en la seua defensa”.
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COMUNICAT DE PREMSA DE LUISA MORGANTINI
Vicepresidenta del Parlament Europeu
(GUE/NGL)

El PARLAMENT AFGANÈS HA DE RETIRAR L’EXPULSIÓ DE MALALAI JOYA
Roma, 25 de maig de 2007

“Manifeste la meua solidaritat i el meu suport amb Malalai
Joya, diputada afganesa, un dels exemples de la resistència
de les dones al règim dels talibans, que estat destituïda el 21
de maig de 2007, per decisió majoritària del Parlament de
Kabul.
Malalai Joya, de 29 anys, escollida per la província de
Farah, havia pronunciat una dura acusació contra els
‘senyors de la guerra’ ja al desembre de 2003, una
intervenció que li va costar amenaces de mort i de violació,
intimidacions però també veritables i autèntiques
agressions. Tanmateix, ara s'ha passat de les amenaces
individuals a una decisió política: després d'una entrevista
en la qual Malalai titllava el Parlament afganès de ser
“pitjor que un estable o un zoo, perquè els seus inquilins són
criminals i enemics del poble afganès”, l'Assemblea de
Kabul ha decidit suspendre-la de l'activitat de diputada,
lesionant de manera greu el dret a la llibertat d'expressió.El
Parlament de Kabul també ha ordenat que el Tribunal
Suprem òbriga una investigació en la seua contra i ha
demanat que el Ministeri d'Interior limite els moviments de
Malalai Joya, impedint-li de fet viatjar fora de l'Afganistan.
Conec la Malalai des de fa anys i, al costat d'altres dones
italianes, he après a apreciar el seu treball i el seu
compromís.

Tot i que les seues opinions puguen no ser compartides i no
tot el Parlament estiga compost de criminals, és cert
malgrat tot, com denuncien nombroses organitzacions en
defensa dels Drets Humans entre les quals Human Rights
Watch, que 24 membres de bandes criminals, 17 traficants
de droga o 19 homes acusats de violacions dels Drets
Humans, ocupen actualment escons en el Parlament de
Kabul.
L'expulsió de Malalai del Parlament i els límits imposats a
la llibertat de moviment són, com diuen els advocats de la
dona, il·legals.
Per això, en qualitat de Vicepresidenta del Parlament
Europeu he presentat ja una carta de protesta formal
adreçada al Parlament i a l'Ambaixada de l'Afganistan, així
com al mateix Parlament Europeu perquè se suspenga
aquesta decisió com més prompte millor i que Malalai tinga
la possibilitat de tornar al seu treball de diputada i
d'activista de la lluita per la democràcia a l'Afganistan.
Hui, prop de dues-centes persones, la majoria dones, han
eixit al carrer en Jalalabad (a l'Afganistan oriental) per
mostrar el seu suport a Malalai: estes manifestacions són
indispensables per a una autèntica democratització de
l'Afganistan i requereixen tot el suport de la Comunitat
Internacional”.
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MALALAI JOYA EXPULSADA DEL PARLAMENT AFGANÈS
Rabble News (Canadà, 24 de Maig de 2007)

Malalai Joya ha estat expulsada del
Parlament afganès per dir la veritat
per Gina Whitfield*

Malalai Joya, la més jove del Parlament de
l’Afganistan (Foto: Darren England)

Malalai Joya, la més sincera de les 68 dones electes en el
Parlament de l'Afganistan, ha estat cessada des del propi
Parlament. Una implacable crítica dels senyors de la guerra i
dels assortiments criminals de guerra del govern de Karzai, a
qui els diputats han expulsat després de veure una entrevista
televisada en la qual ella comparava el Parlament amb un
“zoo”.
Es pot perdonar als canadencs normals i corrents si encara no
han sentit parlar de Malalai Joya. Al cap i a la fi, els principals
titulars sobre l'Afganistan apareguts en els mitjans últimament
han estat sobre la visita de la Copa Stanley (acompanyada per
Bob Probert i Dave “Tigre” Williams, tipus durs, ex-jugadors
de la Lliga Nacional d'Hoquei, NHL), famoses amenitzant a
les tropes i sobre el fet que la cadena de menjar ràpid Tim
Horton's ha obert botiga a Kandahar.
Davant esta “profunda” cobertura mediàtica, els canadencs
podrien arribar a pensar que “la dona més valenta de
l'Afganistan” és una referència a alguna de les treballadores
que amb un sou miserable en el Tim Horton's de la base militar,
lliuren per cada compra bitllets de grata i guanya. De fet, es
tracta d'un ésser tangible fet servir per a promocionar un
documental receptor del premi del Festival de Sundance, algú
que s'adreça amb valentia a esdevenir la més important
activista pels drets de les dones a l'Afganistan. Malalai Joya va
aparèixer per primera vegada en els titulars del món quan, en la
flor de la joventut, va denunciar la presència de senyors de la
guerra i fonamentalistes en la Loya Jirga precedint a les
eleccions de 2005, quan la jove feminista, ajudada pel suport
de la base social que havia guanyat, va resultar escollida. En el
Parlament, Joya ha continuat denunciant les presència de
violadors dels Drets Humans en el Govern, incloent-hi molts
antics lluitadors mujahidins i comandants.Per aquesta raó, ha
vist com li llançaven ampolles d'aigua, com li cridaven,
acusant-la de ser “una prostituta” i com l'amenaçaven amb
violar-la i assassinar-la… tot això ocorregut en el Parlament,
ni mes ni menys. Obligada a moure's amb escorta armada, ha
sobreviscut diversos intents d'assassinat.
Esta guerra a l'Afganistan s'ha vingut justificant, ad nauseam,
com un esforç per a alliberar les dones dels seus opressius
hòmens en boca de notoris alliberadors de les dones, com ara
Stephen Harper o George i Laura Bush. Aleshores, resulta
escandalós que una dona com Joya visca en un perill constant i

que ara haja estat expulsada del parlament “democràtic”. (La
Constitució Afganesa assigna -a diferència de Canadà o
d'Estats Units, cal apuntar-ho- un mínim del 25% dels escons a
les dones). Però, naturalment, el missatge de Joya ix força del
guió concebut pels arquitectes de la “guerra contra el
terrorisme”. A l'abril d'aquest mateix any, per exemple, va ser a
Los Àngeles per a explicar una història rarament escoltada a
Amèrica del Nord:
“El Govern dels EUA va eliminar al govern ultra reaccionari i
brutal dels talibans, però en comptes de confiar en el poble
afganès, ens va traure de la paella per a deixar-nos en el foc i va
triar els seus amics d'entre els més bruts i infames criminals de
l'“Aliança del Nord”, que es nodreix dels enemics declarats de
la democràcia i els Drets Humans i els elements dels quals són
tan foscs, malvats i cruels com ho són els talibans”.
“Els mitjans de comunicació occidentals parlen sobre la
democràcia i l'alliberament de l'Afganistan, però els EUA i els
seus aliats estan immersos en bandoleritzar, criminalitzar i
narcotraficantitzar la nostra nació ferida.”
Una pot veure per què els funcionaris del govern de Karzai i els
seus padrins de l'OTAN no han advocat pel cas de Joya. Però
l'expulsió d'aquesta feminista sense embuts il·lustra com de
buides són les pretensions d'aquells que afirmen que sota
l'ocupació hi ha avanços per a les dones, confirmat en els
informes sobre Drets Humans que diuen que les dones
continuen patint la desigualtat.
Fins i tot sense esta darrera injúria contra Malalai Joya, és
absurda la pretensió d'una política exterior feminista per part
del govern canadenc encapçalat per Stephen Harper. Al cap i a
la fi, este govern conservador ha retallat les ajudes per als
grups que treballen per la igualtat i el programa nacional de
llars d'infants, a més de buidar la institució governamental per
a les dones, el Status of Women Canada. I no oblidem que el
propi Ministre d'Exteriors va qualificar de “gos” un altre
col·lega diputat en la Casa dels Comuns, sense repercussions.
Francament, Malalai Joya ha estat expulsada del Parlament i
semblaria inversemblant que el Govern de Harper protestara
per este clar atac contra la igualtat i la participació de les
dones. Amb tota probabilitat, els comentaristes polítics a
Ottawa continuaran planificant més instantànies frívoles amb
altres jugadors d'hoquei retirats, deixant mentrestant les dones
d'Afganistan a la mercè dels perdonavides del govern
patrocinat per l'OTAN.
*Gina Whitfield, mestratges en Sociologia i Estudis d'Equitat
en l'Institut d'Estudis Educatius d'Ontàrio (OISE), de la
Universitat de Toronto. Militant feminista i fotògrafa,
col·labora amb la revista Seven Oaks Magazine.
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SOBRE MALALAI JOYA
Malalai Joya va saltar a la fama en el món i especialment en el seu país quan al desembre de 2003,
sent delegada electa en la Gran Assemblea afganesa o Loya Jirga convocada per a discutir la nova
Constitució, va protestar en públic contra el domini dels senyors de la guerra.
Aquell breu discurs que canviaria la vida de Malalai i donaria veu a milions de persones a l'Afganistan
va durar només tres minuts i va ser interromput pels assistents amb crits i insults. El president de la
Loya Jirga, Sibghatullah Mujadidi, la va qualificar d'“atea” i “comunista”.

“El meu nom és Malalai Joya, de la Província de
Farah. Amb el permís dels benvolguts assistents,
en el nom de Déu i dels màrtirs del camí de la
llibertat, m'agradaria parlar un parell de minuts.
La crítica que faig als meus compatriotes és en
realitat una pregunta: per què estan permetent
que la legitimitat i legalitat d'aquesta Loya Jirga
quede qüestionada per la presència dels criminals
que van dur el nostre país a la seua actual
situació?
Sente pena i llàstima en veure que ací estan sent
acceptades les paraules d'aquells que van dir que
la Loya Jirga té una base infidel que equivaldria
a una blasfèmia. Vegeu, per favor, què està
ocorrent amb les comissions i qui són els que
parlen en secret sobre elles. Ja ha estat
seleccionat el president de cada comissió.
Per què no col·loquen vostès a tots aquests
criminals en el mateix comitè, perquè puguem
veure el que ells volen per a aquesta nació?
Són els que van convertir el nostre país en origen
de guerres nacionals i internacionals. En la
nostra societat, ells són els més grans enemics de
les dones. Van dur el nostre país a aquesta
situació i volen seguir fent el mateix.
Pense que és un error posar a prova aquells que ja
han estat provats. Haurien de ser conduïts davant
de tribunals nacionals i internacionals. Encara
que siguen perdonats pel nostre poble, el descalç
poble afganès, la nostra història mai els
perdonarà. Els seus noms han quedat gravats en
la història del nostre país”.

