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Benvolgut ministre, 
 
Davant dels fets que tenen lloc a l’Afganistan com a conseqüència de la presa del poder per 
part dels talibans, des de la Generalitat de Catalunya ens posem en contacte per sol·licitar 
que des del Govern d’Espanya i, molt especialment, des del seu Ministeri, es prenguin les 
mesures necessàries per minimitzar el patiment de la població i garantir el respecte als drets 
humans i al dret internacional humanitari en aquest país. 
 
És necessari, amb la màxima urgència, no només accelerar tot el que sigui possible la 
repatriació dels ciutadans propis, sinó també garantir que la població afganesa que així ho 
desitgi pugui sortir del país amb totes les garanties de seguretat. Cal fer una menció especial 
a la situació de les dones i les nenes afganeses, de les persones LGBTI+, i d’aquelles 
persones -i les seves famílies- que han col·laborat amb països, institucions o ONG i les vides 
dels quals ara corren un perill especial. Per tots aquests casos, en què la seva sortida 
immediata de l’Afganistan és requisit imprescindible per protegir les seves vides i altres drets 
humans més elementals, és necessari que el seu Ministeri procedeixi a adoptar totes les 
mesures al seu abast, inclosa l’expedició urgent de visats humanitaris. 
 
Així mateix, li traslladem la nostra preocupació per la situació generada en un país ja molt 
castigat per dècades de conflictes. Per això, és necessari treballar perquè la comunitat 
internacional actuï de forma immediata i fent ús de totes les organitzacions i agències 
internacionals rellevants per garantir la seguretat del poble afganès en totes les seves 
dimensions i evitar un retrocés irreversible dels seus drets i llibertats, especialment en el cas 
de les nenes i les dones. De manera especial, cal treballar una resposta política multilateral, 
especialment des de la Unió Europea, l’ONU i l’OTAN. En aquest context, celebrem la recent 
declaració conjunta de la comunitat internacional sobre els últims esdeveniments a 
l’Afganistan.  
 
Davant d’aquest escenari, com a actor internacional responsable, el Govern de la Generalitat 
es posa a disposició per acollir les persones refugiades procedents de l’Afganistan, en el marc 
multilateral esmentat, de conformitat amb el nostre pes demogràfic i econòmic. Acollir els qui 
fugen dels seus països d’origen perquè la seva vida està en risc no és una opció, sinó una 
obligació humanitària de solidaritat internacional. El Govern de la Generalitat ja s’ha posat a 
treballar en les condicions d’aquest oferiment d’acollida. 
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Igualment, per tal d’afavorir la celeritat i l’eficàcia dels processos de repatriació, des de la 
Generalitat de Catalunya traslladarem al seu Ministeri els noms de les persones que, ens 
consta, necessiten un visat humanitari. És necessari fer esment que aquesta col·laboració que 
oferim desinteressadament des del Govern no eximeix l’obligació del seu Ministeri d’activar 
immediatament la repatriació de qualsevol català o catalana que necessiti aquesta repatriació, 
així com de familiars de residents a Catalunya que necessitin sortir del país urgentment. Fer 
esment que el Ministeri que encapçala és qui té la competència i el deure de conèixer i 
custodiar les dades de localització d’aquestes persones. 
 
Per últim, voldria informar-lo que des de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament s’està treballant per impulsar totes aquelles iniciatives que estiguin a les 
nostres mans per contribuir a l’esforç col·lectiu d’ajuda i cooperació a l’Afganistan. Igualment, 
li manifesto la nostra voluntat decidida de col·laborar activament amb totes les iniciatives de 
valor que s’impulsin des de les agències de cooperació i òrgans internacionals per millorar la 
situació de la societat afganesa. 
 
Rebi una salutació cordial, 
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