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Som com la lluna que mou les marees,
canviarem el món amb les nostres idees,
som l’ona llarga del feminisme
que apagarà la flama del militarisme...

Agraïments a Ca la Dona (la nostra casa), a les dones de les diferents institucions i
a les companyes i amigues que ens han donat suport al llarg de tots aquests anys.
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PRÒLEG

El llibre Feministes contra la guerra, editat pel col·lectiu Dones x Dones, és un
llibre del tot imprescindible per conèixer a fons un problema candent dins la
història que ens ha tocat viure, que no sols ens afecta a nosaltres, sinó a tot
el món. És el de la guerra i les seves conseqüències, que patim doblement
les dones, sense que se’ns tingui en compte com a factor importantíssim per
evitar-les i aconseguir una resolució pacífica dels conflictes.
El grup Dones x Dones, amb qui he tingut el plaer de col·laborar diverses
vegades, fa més de dotze anys que funciona i va néixer a partir de la guerra
de Bòsnia. Des d’aleshores s’han implicat en tota mena de conflictes, donant
suport als grups de dones que lluiten per fer sentir la seva veu solidària per la
pau, no sols als seus països sinó arreu del món. Dones algerianes, kosovars,
afganeses, colombianes, Dones de Negre de Belgrad i, en especial, les palestines i les israelianes que, conjuntament i vestides de negre, amb la seva sola
presència silenciosa indiquen quin hauria de ser el veritable camí per assolir
una pau justa, en aquest problema de convivència que fa tants anys que dura
i afecta, sobretot, els més febles, molt més encara amb la construcció del mur
que els separa, davant la indiferència de les forces internacionals.

I aprenc a dir que No
I aprenc a dir que No.
Amollo en la nit
la veu amarga o
la veu esperançada.
I aprenc a dir que No.
Que ja no és temps de plorar
ni de lamentar-se, ni tampoc
el de cercar excuses fàcils.
I aprenc a dir que No.
Montserrat Abelló

Tot això Dones x Dones ens ho expliquen en aquest llibre, no sols amb les
seves pròpies paraules sinó a través d’entrevistes a dones d’aquells països
que algunes d’elles han visitat, i amb una llarga llista de fotografies, molt ben
documentades, que encara el fan més interessant. Un llibre que recomanem,
i, com hem dit al començament, es farà imprescindible per a molts i moltes
implicades en aquesta problemàtica per conèixer el que s’ha fet i s’està fent
per assolir aquesta pau col·lectiva que tant desitgem.
I per acabar aquesta invitació a la lectura d’aquest llibre fet amb tant d’amor i
dedicació, un breu poema, com un petit homenatge a Dones x Dones i a totes
les dones i homes que, com elles, treballen per la pau.
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TRAJECTÒRIA DEL GRUP AL
LLARG DELS ANYS

“Per separat som dèbils i només podem aconseguir una miqueta, però si estenem les nostres mans per tot el món, podem atrapar la terra amb elles...”
(Frederika Bremmen. Crimea, 1854)
Un dels objectius per presentar aquest llibre és visibilitzar les experiències de
les dones i les actituds i accions d’aquestes enfront de les violències, tant en
les guerres com fora d’elles. I ho fem partint d’una postura en positiu, la de la
convicció que l’experiència de les dones en la història és un llegat de civilització que ha de posar-se en primer pla en la recerca d’estratègies davant l’ús i
abús de la violència per afrontar els conflictes, per tal d’afavorir-ne la gestió i
transformació dialogada i creativa; un llegat que hauria de ser patrimoni universal per contribuir de manera decisiva a l’eradicació de les violències, en
general, i, de manera específica, a les que afecten les dones.
Al llarg dels anys que portem com a grup, Dones x Dones hem après que a les
dones, per sobre de la nostra diversitat, ens uneix el fet de ser objecte d’abusos específics que atempten contra els drets humans fonamentals: el dret a
la llibertat i a la vida; per això treballem i continuem treballant per reivindicar
aquests drets i defensar la vida per damunt de qualsevol forma d’utilització de
la força i la violència.
Malgrat aquest treball de tantes i tantes dones, la majoria de vegades la imatge que es continua mostrant és únicament la de víctima de les violències, de
les agressions i de les guerres, invisibilitzant i ocultant l’altra realitat, la de les
dones protagonistes en el treball d’oposició a aquestes violències, una tasca
que recolza en la solidaritat mútua per oferir altres alternatives a aquesta única
realitat.
Recuperant aquest llegat basat en les experiències de les dones hem anat
escrivint la nostra pròpia història i reconstruint la nostra genealogia femenina.
Amb aquesta base hem anat elaborant tot un discurs que ha anat configurant
el pensament de les dones allunyant-se dels estereotips androcèntrics, que
continuen posant com a model i centre de totes les coses el model masculí
basat en els valors més tradicionals —el valor, la força, el militarisme...— i en la
utilització de la força i la violència per imposar el seu poder i legitimar-lo.
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Com a Dones x Dones al llarg de més de 12 anys reconeixem que, si hem
pogut avançar en aquest recorregut, ha estat gràcies a les dones que hem
conegut, a l’intercanvi d’experiències entre elles i nosaltres, al respecte i la
solidaritat. Les seves experiències i les seves accions han estat tot un aprenentatge que ens ha consolidat i enfortit com a grup.
En bona part aquest projecte està pensat per a elles, per visibilitzar-les, aportant, en la mesura que ens sigui possible, la nostra pròpia experiència, contribuint a donar veu a les seves paraules i energia a les seves accions. Considerem que és una manera positiva de contribuir a fer-les present i donar a
conèixer a la nostra societat les seves accions i el seu treball a favor de la pau
i la no-violència, a la defensa de la vida per damunt de les armes.
Creiem que és necessari també aquest vessant que volem que tingui aquest
projecte dirigit a la sensibilització, la informació i la formació, perquè també
hauria de servir com a eina pedagògica adreçada als diferents sectors socials
que treballen al voltant de l’educació per la pau i la no-violència.
Ens ofereix, també, la possibilitat de mostrar el nostre reconeixement i l’autoritat que es mereixen, i contribuir també a enfortir la xarxa de dones que arreu
treballen per prevenir i eradicar la violència i de donar a conèixer i visibilitzar
el treball de les dones contra la violència des de la perspectiva de la resolució
pacífica dels conflictes, per tal d’afavorir actituds basades en el diàleg i la noviolència en diferents contextos.
					

Dones x Dones
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DONES X DONES:
Feministes-antimilitaristes
contra les guerres.
(1993-2006)

El nostre grup va començar a funcionar com a grup just quan s’iniciava la
guerra als Balcans. Després d’una primera trobada de dones de diferents procedències de tota l’ex-Iugoslàvia, a Zagreb, a la qual va anar una de les companyes, vam decidir iniciar un treball de solidaritat i suport a les dones que
estaven patint el conflicte, les agressions i les violacions.
La majoria de nosaltres proveníem d’altres grups de dones, algunes vinculades
al treball de la solidaritat i l’antimilitarisme.
El primer contacte el vam fer amb les dones del Centre contra la Guerra de
Zagreb, perquè aquestes tenien un projecte de treball amb les dones de Bòsnia que estaven en camps de refugiats a la capital croata. El nostre treball va
ser de suport al seu projecte, perquè era el que coincidia amb moltes de les
nostres idees respecte al pacifisme, al feminisme i a la solidaritat entre dones
més enllà de les diferents procedències.
L’ estiu del 93, va arribar a Barcelona un grup de famílies procedents de
Bòsnia que fugien de la guerra —bàsicament, eren dones, alguns homes
grans, i els fills/es adolescents o menuts—. Un cop vam poder connectar-hi
vam pensar que podíem intentar ajudar-les d’alguna manera. Vam presentar un projecte a l’Ajuntament de Barcelona, i amb els recursos materials
que ens van donar vam iniciar un treball, que intentava cobrir no solament
la part d’ajut material en tot el que fos possible, sinó, i sobretot, l’aspecte
del suport entre elles, facilitant que es poguessin trobar, promovent i motivant-les perquè s’organitzessin per tal que la seva estada aquí fos el més
digna possible, intentant que busquessin recursos per elles mateixes, i que
poguessin estudiar, o treballar en el que les motivés.
Amb aquesta part d’ajuda i suport, de solidaritat entre dones, la nostra tasca
anava lligada també a un treball de testimoni, de manifestació i de denúncia
pública, per totes les agressions que estava patint el poble de Bòsnia i, especialment, les dones.
Vam participar en actes i campanyes, algunes amb altres grups pacifistes de
casa nostra, amb les Dones de Negre de Belgrad i amb les Dones de Negre de
l’Estat. Hem participat en actes i trobades entre diferents grups de dones per
tal d’estendre la xarxa de solidaritat i, alhora, per reflexionar i aprofundir en el
nostre discurs feminista-pacifista.

Primera pancarta! Contra les violacions i la
guerra als Balcans.
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Vam elaborar diferents escrits en butlletins i manifestos, per tal de fer públic el
nostre discurs, i la nostra postura davant els conflictes i la forma de resoldre’ls,

expressant el nostre rebuig contra la violència i defensant el diàleg per damunt
de les armes.
Un cop acabada la guerra, i un cop van retornar les famílies refugiades al seu país, el nostre treball ha anat seguint aquesta línia de denúncia enfront dels conflictes armats i les guerres, de denúncia contra la violència específica vers les dones en situacions de conflicte i,
alhora, campanyes de sensibilització entre la població civil a casa nostra per
tal de desenvolupar estratègies cap una cultura de la pau i la no-violència.
Durant l’època més violenta a Algèria vam donatr suport al treball de les dones
algerianes, a les famílies de les desaparegudes i desapareguts, i vam mantenir
el contacte al llarg dels anys. Després van ser les dones kosovars, afganeses,
israelianes i palestines, dones de Colòmbia...
Malgrat que no sempre ha estat fàcil la comunicació, hem intentat estar alertes
al que estava passant en aquests països i com les guerres les afecten de manera brutal. Elles són les primeres víctimes, les primeres a quedar-se sense recursos, les que són violades i maltractades, assassinades, però també són les
resistents, les que porten el pes tan moral com material dels seus fills/es i de
la gent més gran. Les que sostenen l’organització social i mantenen la cohesió
de la comunitat. I això és un fet comú que hem pogut comprovar en totes les
dones que hem conegut, malgrat les diferències i els contextos dels conflictes.
Per elles continuem el nostre treball de denúncia, però també de solidaritat,
intentant que la xarxa de dones s’estengui i arribi allà on estan patint i no se
sentin soles sinó acompanyades en la seva lluita i resistència.
Per això, al llarg d’aquests anys, parlem del treball de les dones en els processos de pau, perquè és una tasca difícil per a elles, però, sobretot, perquè
és un treball invisibilitzat, no reconegut. Nosaltres continuarem donant suport i
solidaritat a aquestes dones, al seu treball i la seva experiència, i continuarem
treballant per tal que les seves veus i la seva experiència com a mediadores de
conflictes sigui reconeguda.
Hem tingut la sort de comptar amb l’experiència de les dones que han viscut
i viuen en aquests conflictes, hem tingut la sort de poder-les conèixer; hem
crescut i hem pogut desenvolupar el nostre discurs a parir d’aquests contactes
i de l’intercanvi d’experiències entre elles i nosaltres.
No sempre ha estat fàcil perquè cada conflicte es desenvolupa en un context diferent i respon a processos molt complexos. Cal entendre les altres
en les seves motivacions i emergències: l’empatia és el punt d’inici. La nos11
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tra mirada ha hagut de fer l’esforç de traspassar aquest etnocentrisme en
el qual estem immergides per intentar apropar-nos als conflictes amb una
mirada objectiva i alhora solidària per saber copsar aquesta complexitat.
Malgrat les dificultats, les dones que hem conegut han estat el pont de contacte i de comunicació per crear xarxes de solidaritat feminista, perquè l’objectiu
és comú: eradicar la violència contra les dones, buscar el diàleg com a mediació en els conflictes, compartir i repartir, resistir... perquè sabem que és
l’única manera de ser i estar en el món, de saber-nos la força i donar-nos la força.

El seu treball a favor de la pau i del diàleg ha estat clau per a l’alliberament
(a la guerra de Kosovo) de Flora Brovina (metgessa i poeta albanesa) per donar-li suport físic i psíquic durant els anys que va estar a la presó. Les seves
manifestacions al costat de les dones kosovars van demostrar que el diàleg
és possible entre comunitats enfrontades, si no el trenquen les armes. Amb
la seva política de “los pequeños pasos” han bastit ponts de pau i han estès
xarxes de solidaritat. Són també el referent per a molts altres grups pacifistes
d’arreu del món i d’aquí a casa nostra.

Al llarg d’aquests anys hem intentat transmetre les paraules de les Dones Per
la PAU:

DONES
CROATES
DONES
BOSNIANES
DONES DE
NEGRE DE
BELGRAD

· DONES CROATES:
De les quals vam aprendre el que vol dir la solidaritat entre les dones. La seva solidaritat amb les famílies bosnianes refugiades a Zagreb ens va ajudar a
plantejar i orientar la nostra solidaritat amb les famílies que després van venir
refugiades a Catalunya. Vam aprendre de la seva tasca, del seu concepte d’autoajuda, de la seva solidaritat més enllà de les diferències ètniques o religioses.
Del seu treball, enfrontat amb la incomprensió amb el seu propi govern i d’una
part de la societat, que les titllava d’antipatriotes, i les amenaçava i pressionava contínuament.

· DONES BOSNIANES:
De les quals vam entendre el significat de resistència, enmig de les agressions
i la situació bèl·lica que patia el seu país.
Van treballar per organitzar-se i continuar mantenint centres d’ajuda per a les
dones, per mantenir la infraestructura material i familiar, per treballar contra la
intolerància, i per mantenir el contacte entre les dones.

· DONES DE NEGRE DE BELGRAD:
Amenaçades contínuament pel règim de Milosevic, pels mateixos veïns que
les veien com a traïdores i antipatriòtiques; sotmeses a tot tipus de pressió, insultades i colpejades. Moltes vegades amenaçades de mort. Malgrat això van
mantenir les seves concentracions durant tots els anys que va durar la guerra
sostenint la seva actitud de protesta i denúncia. Van donar suport a insubmissos i desertors; van mantenir el contacte amb les dones croates i bosnianes,
per un treball conjunt de resistència pacífica davant els conflictes.
Elles han estat el nostre referent com a dones per una cultura de la pau, contra
el militarisme de la ment i el cos, la guerra i el que representen els exèrcits.
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Actualment són molts els grups de dones que formem part de la Xarxa Internacional de Dones de Negre (Itàlia, Anglaterra, Catalunya, Estat espanyol, EUA,
el Japó, Colòmbia, Israel...).
Però, malgrat aquesta tasca insistent i continuada, no han format part de les
decisions del futur dels seus països: ni van estar presents en els acords de
Dyton, ni van estar en els acords de Ramboulliet, ni a Oslo, ni a Bonn. Han
estat silenciades i la seva tasca, invisibilitzada.
Malgrat la determinació de les dones de formar part d’aquests processos i de
la presa de decisions.

RAWA I
HAWCA

· RAWA i HAWCA:
Part essencial en el manteniment social i polític de l’Afganistan, i no han estat
presents a les taules de negociació.
RAWA va demanar estar present a Bonn i se li va negar, possiblement perquè
sabien que Rawa podia reconèixer alguns dels criminals de guerra que estaven
presents a la taula de les negociacions.
Rawa ha estat l’única oposició al règim taliban, l’única que ha denunciat les
violacions dels drets humans i específicament de les dones, tant pels talibans
com per l’Aliança del Nord.
Les que han denunciat la demencial intervenció bèl·lica dels EUA bombardejant runes sobre runes al territori afganès, acció que no ha fet res més que
augmentar la violència i el nombre de víctimes civils.
Rawa ha continuat i continua treballant en els seus projectes de suport a les
dones i a les nenes, mantenint les escoles, l’assistència mèdica, donant feina
a les vídues, i sobretot malgrat aquesta “normalitat” aparent que els EUA i
13
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els seus aliats volen fer creure, continuen denunciant els fonamentalistes, i la
manca de recursos per a la població i reivindicant el retorn a un Afganistan laic
i democràtic.

PALESTINES I
ISRAELIANES

· PALESTINES I ISRAELIANES
Cal recordar que l’organització de Dones de Negre va sorgir a Israel, quan un
grup de dones protestaren contra el govern demanant el retorn dels seus fills
soldats. A partir d’aquí s’inicia el que serà un dels grups més importants i que
continuen sent per a moltes i molts de nosaltres un dels referents a nivell internacional, per al treball contra el militarisme i la guerra.
A través d’elles vam conèixer l’altra cara del conflicte, la del treball d’una part
de la població israeliana que treballava conjuntament amb la palestina, demanant la fi de l’ocupació i el diàleg per una pau justa. Principis que mai han
abandonat i que continuen reivindicant malgrat els diferents moments pels
quals ha anat passant el conflicte. El duríssim treball de les dones palestines
en un context cada vegada més oprimit i repressiu per part d’Israel. Un treball
que va des del sosteniment i la solidaritat entre el seu propi territori amb altres
dones palestines, i un treball per no perdre els drets de les dones en un context cada vegada més islamitzat. Alhora que continuen el treball i el contacte
amb les dones israelianes.

DONES DE
COLÒMBIA

· DONES DE COLÒMBIA
Hem tingut la sort de poder comptar en el nostre grup, en diferents ocasions,
amb dones colombianes que han aportat la seva experiència des de la quotidianitat de l’activisme pacifista i antimilitarista. Hem pogut intercanviar idees i
reflexions respecte a una simbologia i un llenguatge feminista capaç de recrear i generar altres espais per tal de deconstruir la violència de les guerres. Ha
estat un intercanvi que ens ha enriquit i que ha bastit ponts entre els diferents
grups de dones —Dones de la Ruta Pacífica de Mujeres, Dones de l’Organització Femenina Popular, Dones de Negre, la Casa de la Mujer....— i nosaltres.
Dones que ens van acollir quan vam estar a Bogotà l’estiu del 2004 per a la
Trobada Internacional organitzada per la Ruta Pacífica.

· Per tot això:
Dones x Dones volem expressar un cop més el nostre reconeixement a aquestes dones, companyes i amigues, pel nostre aprenentatge, per la solidaritat,
per la seva contribució al treball i l’activisme contra el militarisme i la no-violència, i reclamem i exigim:
- Eradicació de la violència contra les dones.
- Organització dels recursos de l’ajut humanitari per tal que repercuteixi en
projectes de dones, i vagin dirigits a implementar polítiques de gènere.
- Drets de les dones a expressar les seves específiques reivindicacions.
- Participar en les taules de negociació en els processos de pau.
- Solidaritat amb les dones que lluiten per la pau i el diàleg, i a favor d’una
societat laica i democràtica.
- Reivindiquem i donem suport a les demandes de les dones dels països
en conflicte, per tal que els criminals de guerra siguin jutjats en el Tribunal
Internacional de la Haia.
Cap Negociació sense les Dones, perquè sabem i pensem que, sense les
dones, la reconstrucció d’un país, la garantia dels drets dels ciutadans i les
ciutadanes no serà possible.

DONES X DONES
(1993-2006, 13 anys de Feminisme Antimilitarista)

La xarxa de solidaritat feminista ha fet possible que s’estengués el discurs i
les diferents convocatòries i manifestos que ens han fet arribar per a diferents
ocasions. Nosaltres, amb el suport de moltes altres dones, de moltes de vosaltres, hem donat suport i hem fet extensives aquestes concentracions, per
Txetxènia, per demanar la fi de l’ocupació a Palestina, per dir prou a les violències i les guerres...
14
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ELS BALCANS
Origen
i antecedents
ORIGEN
I del
ANTECEDENTS DEL CONFLICTE
conflicte

hongria

Les Guerres dels Balcans van ser una sèrie de conflictes en el territori de l’antiga
Iugoslàvia entre 1991 i 2001.

eslovènia
Ljubljana
Zagreb
croàcia

romania

Novi Sad
voivodina

Belgrad

Sarajevo
bòsnia hercegovina

sèrbia

montenegro

Mar Mediterràni
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Les guerres es van caracteritzar pels
amargs conflictes ètnics entre els pobles
de l’ex-Iugoslàvia, encara que la causa
que va servir de base per al conflicte era
més polític que ètnic i enfrontà entre si els
diferents territoris i la seva població: allà
on abans havien conviscut diferents nacionalitats ètniques, culturals i religioses,
allà on abans havien estat veïnes i veïns,
esdevindran “enemics”.
Els conflictes bèl·lics van acabar amb
gran part de l’ex-Iugoslàvia reduïda a la
pobresa, amb desorganització econòmica massiva i inestabilitat persistent en els
territoris on succeïen les pitjors lluites. Les
guerres van ser els conflictes més sagnants en terra europea des del final de la
Segona Guerra Mundial, resultant en uns
300.000 morts i milions més de persones
refugiades que es van veure obligades a
deixar casa seva.
Les guerres a Eslovènia (1991) i a Croàcia
(1991-1995) van ser conflictes armats, originats inicialment per mantenir unida forçosament Iugoslàvia. Aviat es van tornar
manifestament nacionalistes en caràcter,
amb un gran xoc entre les ideologies nacionalistes sèrbies i croates personificades
pel president Slobodan Milosevic a Sèr-

bia i el president Franjo Tudman a Croàcia.
El conflicte serbocroat es va complicar a
Bòsnia (1992-1995) on el conflicte va ser
especialment violent.
GUERRA A BÒSNIA
L’Agressió a Bòsnia-Hercegovina és el
nom utilitzat per al conflicte internacional que va succeir a Bòsnia-Hercegovina
del 6 d’abril de 1992 al 14 de setembre
de 1995.
La crisi apareix a Iugoslàvia amb el debilitament del sistema comunista. A
Iugoslàvia, el Partit Comunista estava perdent el seu poder de control hegemònic,
tant polític com econòmic.
Aquest procés accelera l’ingrés de Slobodan Milosevic a l’escena política. A Sèrbia, Milosevic vol consolidar el seu propi
poder i aconseguir la dominació de la Federació de Iugoslàvia, inclosa la dominació de Sèrbia.
La guerra va durar poc més de tres anys i
va causar aproximadament 250.000 víctimes i 2 milions de persones desplaçades.
Hi va haver 105.000 assassinats i més de
40.000 violacions de dones, majoritàriament bosnianes (la majoria organitzades
per l’exèrcit serbobosnia). La guerra va
ser causada per una complexa combinació d’exaltació nacionalista, crisis polítiques, socials i de seguretat que van seguir

el final de la Guerra Freda i de la caiguda
del comunisme a l’antiga Iugoslàvia.
En desintegrar-se l’ex-Iugoslàvia el 1991
amb la independència de Croàcia i Eslovènia, els líders ultranacionalistes serbobosnians com Karadzic i Milosevic es
marquen com a objectiu principal que
tots els serbis visquin en un mateix país:
la Gran Sèrbia.
La neteja ètnica es va iniciar l’1 d’abril de
1992 en una petita ciutat del nord-oest de
Bòsnia a la frontera amb Sèrbia, Bijeljina,
que va ser presa de manera violenta per
tropes paramilitars sèrbies (”els txetniks”)
i l’ex-exèrcit iugoslau. Centenars de bosnians van ser assassinats, milers d’empresonats en camps de concentració,
d’altres van ser fets fora de casa seva, i
moltes dones van ser violades.
Els ultranacionalistes serbis fan una neteja ètnica d’un 7% del territori de BòsniaHercegovina, però en unir-se les forces de
l’exèrcit croat i l’exèrcit de la República de
Bòsnia-Hercegovina la guerra pren un altre rumb i les forces sèrbies són derrotades. Les forces bosniocroates alliberen un
51% del territori de Bòsnia-Hercegovina i
arriben fins a les portes de Banja Luka. La
guerra finalitza amb la signatura del Tractat de Pau de Dayton a París el 21 de setembre de 1995. Aquests acords de pau
van ser signats entre els representants in-
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ternacionals i un dels artífexs i principals
responsables de la violència de la guerra,
Milosevic, el 1995, i que com es va pronosticar no posava fi al conflicte ni a les
aspiracions de Milosevic, de construir la
gran pàtria sèrbia, ja que el conflicte es
continuà a Kosovo.
CONFLICTES A L’EST I EL SUD:
KOSOVO (1996-1999)
El conflicte a Kosovo va esclatar en una
guerra a gran escala el 1999, mentre que
els conflictes entre macedonis i serbis es
va caracteritzar per xocs armats entre les
forces estatals de seguretat i la guerrilla
albanokosovar. La guerra a Kosovo va finalitzar amb la intervenció de l’OTAN contra les forces sèrbies, encara que posteriorment els desordres es van generalitzar
a Kosovo.
El conflicte armat entre Sèrbia i Kosovo va
passar per diferents fases:
-1996-1999. Conflicte entre la guerrilla
albanesa i les forces de seguretat sèrbies i iugoslaves, on els albanesos es
van autodenominar moviment separatista, mentre que les forces sèrbies
els van anomenar terroristes.
-1999. Guerra entre Iugoslàvia i les forces de l’OTAN del 24 de març al 10 de
juny de 1999, període durant el qual
les forces de l’OTAN van bombardejar
objectius iugoslaus. Els combatents
albanesos van continuar atacant les
forces sèrbies i els civils serbis de Kosovo, mentre que les forces sèrbies i
iugoslaves van continuar atacant els
rebels i produint desplaçaments massius de població.
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Sota la direcció d’Ibrahim Rugova, de la
Lliga Democràtica per Kosovo es va organitzar la resistència pacífica, es va demanar la desobediència civil i tributària, el
boicot de la presència sèrbia i iugoslava
en la província i la no-participació en les
eleccions. Es va organitzar un govern de
rebel·lia i desobediència en paral·lel, durant el qual es va organitzar tota una xarxa
educativa i d’escoles clandestines; clíniques i hospitals, premsa. El govern a l’ombra va organitzar un referèndum sobre la
independència i la creació de la República
Independent de Kosovo.
La política de resistència pacífica de Rugova va tenir l’efecte de mantenir Kosovo en pau durant les guerres a Eslovènia, Croàcia i Bòsnia-Hercegovina, però
els canvis polítics, l’eliminació de llocs de
treball per a la població albanokosovar, el
tancament d’escoles i la universitat van
produir la radicalització d’alguns sectors
de la població que van optar com a solució per la lluita armada. En els acords de
Dayton de 1996, Rugova no va ser escoltat en anunciar un augment de la violència
armada per les dues parts i demanar l’enviament d’una força de pau.

El resultat del conflicte armat va ser el
desplaçament de quasi 300.000 albanesos de Kosovo que van fugir a Albània
i Macedònia, i uns quants milers que es
van desplaçar per dins de Kosovo.
Unes 250.000 persones d’origen serbi van
ser obligades a abandonar casa seva i la
població sèrbia a Kosovo es va reduir a
menys d’un quart de la que hi havia abans
de la guerra.
Les baixes civils produïdes durant l’atac
de l’OTAN va ser entre 1.200 i 5.700 civils
segons les autoritats sèrbies (o 500 segons Human Rights Watch).

Les entrevistes que us presentem a continuació amb l’Stasa Zajovic i la Jadranca Milicevic són fruit de les diferents trobades que hi hem mantingut al
llarg d’aquests anys.
L’Stasa va ser la primera dona amb qui vam tenir contacte i a través de la qual
vam poder conèixer el conflicte de més a prop i des d’una altra perspectiva:
la de les dones, salvant les barreres ètniques, salvant les diferències ètniques
i religioses, com ella contínuament repeteix. La de les dones, que s’oposaven
al règim de Milosevic, a la violència, a la guerra contra les seves veïnes i veïns,
companyes i amigues. La de les Dones de Negre, organització de la qual ella
és capdavantera, que continuen treballant amb el mateix objectiu: la reconciliació de les parts enfrontades, la reconstrucció de la convivència, la solidaritat
entre dones de les diferents procedències. La d’eradicar el militarisme de les
ments i de les consciències.

Després de la guerra es van desenterrar
prop de 4.500 cossos albanesos.

El 30 de gener de 1999, l’OTAN decideix
introduir una força d’interposició i l’organització de la Conferència de Pau de
Rambouillet (gener, març de 1999) on al
final l’acord no va ser firmat per Sèrbia.
Davant la imminència dels bombardeigs
de l’OTAN, l’assemblea sèrbia accepta
el principi d’autonomia de Kosovo, però
condemna els resultats de la conferència
desautoritzant la seva delegació per haver
negociat amb terroristes.
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STASA ZAJOVIC

Com va començar Dones de Negre?

A Belgrad, ara fa 15 anys, el 9 d’octubre
de 1991 vam iniciar una protesta pública,
permanent, no violenta, contra la guerra,
contra el règim nacionalista-militarista de
Sèrbia, contra la neteja ètnica i tota forma
de discriminació. Sortim les primeres dones a la plaça de la República de Belgrad,
en silenci i de negre.

Denunciem en primer lloc el militarisme de
Milosevic, i l’alt grau de militarització dels
Balcans. Desemmascarem l’objectiu que
els líders omplen amb grans paraules de
pàtria quan el que volen és aconseguir o
quedar-se en el poder com sigui. El nostre
primer comunicat és finalitzat amb la frase: EXCLOEM LA GUERRA DE LA HISTÒRIA I DE LES NOSTRES VIDES.

Al món, les primeres que van sorgir són
les dones de negre de Jerusalem i Tel
Aviv. El 1988 a Jerusalem, tots els divendres, dones vestides de negre, en silenci
i portant una pancarta contra l’ocupació.
Arriben a ser 39 grups per tot el territori israelià, alguns grups estan formats per
dones israelianes i palestines que prenen una veu comuna davant l’ocupació.

A finals de 1990, mesos abans de la
Guerra del Golf, les concentracions prenen un tomb propi i independent. A diferents països comencen a sortir al carrer
dones vestides de negre sota el nom de
Dones de Negre: a Itàlia, a Alemanya, a
l’Índia, als Estats Units, a Austràlia, protestant contra els seus governs. Molts
d’aquests grups de dones no havien sentit a parlar de les Dones de Negre d’Israel.

Al món, les primeres que van sorgir són
les Dones de Negre de Jerusalem i Tel
Aviv. El 1988 a Jerusalem, tots els divendres, dones vestides de negre, en silenci
i portant una pancarta contra l’ocupació.
Arriben a ser 39 grups per tot el territori israelià; alguns grups estan formats per
dones israelianes i palestines que prenen
una veu comuna davant l’ocupació.
A finals de 1990, mesos abans de la Guerra del Golf, les concentracions prenen un
tomb propi i independent. A diferents països comencen a sortir al carrer dones
vestides de negre sota el nom de Dones
de Negre: a Itàlia, a Alemanya, a l’Índia,
als Estats Units, a Austràlia, protestant
contra els seus governs. Molts d’aquests
grups de dones no havien sentit a parlar
de les Dones de Negre d’Israel.
El 1991 sorgim nosaltres.

Quins són els principals objectius?
I al món?
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aquesta trobada es veuen les nombroses
contradiccions en les relacions entre les
dones engendrades per la guerra respecte a conceptes de pàtria, nació, exèrcit...
Cal la solidaritat entre dones que suposa
un desafiament que requereix crear, amb
paciència i tenacitat, els espais per afrontar aquestes qüestions tan complexes. En
finalitzar aquestes jornades Dones de Negre de Belgrad van decidir organitzar les
seves pròpies jornades, justament en l’estat que consideren més responsable de
les guerres a la regió.
El 1993 es produeix la primera trobada
de grups de l’Estat espanyol. A l’Estat espanyol, el treball polític d’aquests grups
de dones consisteix en la denúncia de la
guerra i de la violació dels drets humans.
El 2000, s’uneixen La Ruta Pacífica i l’Organització Femenina Popular de Barrancabermeja, creant el Moviment Nacional
de Dones Contra la Guerra.

El 1992 Dones de Negre de Venècia organitza les jornades “Dones contra la guerra
a l’ex-Iugoslàvia”, trobada on participen
una vintena de grups de diverses parts
de l’ex-Iugoslàvia i activistes italianes. En

La nostra història, la història de Dones de
Negre és la història de dones que en diferents llocs surten al carrer a dir allò que
pensen.

La resistència de Dones de Negre a la
guerra, al nacionalisme i al militarisme a
partir de 1991 ha passat per diferents etapes, s’ha manifestat en diferents nivells:
emocional, ètic, politicoactivista, educacional i estètic. Al llarg de la nostra trajectòria, Dones de Negre hem tractat de crear
una política de dones per la pau, basada
en uns principis ètics:
- NO EN NOM NOSTRE. Ha estat dirigit
contra el règim serbi que va portar a ter-

me les guerres, ha executat els crims,
després a la comunitat en nom de la
qual han estat comesos els crims, així com a les víctimes d’aquests crims,
i assumim la responsabilitat de denunciar públicament que parlen i prenen les
decisions per nosaltres.
- NO volem ser enganyades pel nostre
propi poble, ni tampoc volem ser enganyades per altres. Es va transformar en
un principi de desobediència a tots els
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Tots aquests principis ètics, com els
heu transformat en pensament i pràctica feminista i antimilitarista?
Què heu fet?

elements fanàtics i nacionalistes del país en què vivíem i, després, dels d’altres
països.
- ACCEPTAR el rol de traïdores, de dones
deslleials a l’estat i a la nació. La lleialtat a l’estat i a la nació significa acceptar el principi patriarcal de la separació
i l’odi entre dones basats en el principi
d’etnicitat.
- CONSTRUIR la confiança amb dones
d’altres nacionalitats, sobretot amb
aquelles que es van rebel·lar contra la
guerra i contra “el seu bàndol”.

- SER una antipatriota, perquè el patriotisme significa no sols l’exclusió dels altres, sinó també l’eliminació dels altres,
dels que són diferents.
- ACCEPTAR l’estigma de la vergonya social, la condemna i les sancions morals,
perquè encara seguim sent “una vergonya pel poble serbi” i refusem ser còmplices del règim.
- TRANSFORMAR els sentiments de culpabilitat en actes de responsabilitat, responsabilitat pel dolor i el patiment que el
règim serbi va infligir als altres.

Tot això està relacionat, ja que tot el nostre treball i activitats estan relacionats
amb els nostres principis ètics i amb el
pensament i la pràctica feminista antimilitarista, donant suport i potenciant la Xarxa Internacional de Solidaritat de Dones
Contra la Guerra, la Xarxa Internacional de
Dones de Negre.

la connexió entre el feminisme i l’antimilitarisme.

Aquesta xarxa l’hem promogut, amb ajut
i suport de les nostres amigues de tot el
món. Des de 1992 i fins ara hem celebrat
13 trobades internacionals (de les quals
10 en el territori de Sèrbia i Montenegro).
La propera serà a València el 2007.
La Xarxa Internacional de Dones de Negre
aglutina les activistes de l’ex-Iugoslàvia,
d’Europa, els EUA, Llatinoamèrica, Àsia,
Àfrica i Austràlia. La Xarxa promou la solidaritat de les dones per sobre de les divisions i fronteres d’estats, ètnies i religions; impulsa coalicions interculturals de
dones per la pau, la participació de dones
en la solució no violenta dels conflictes i
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Les vostres protestes són activitats de
resistència; què intenteu fer?

Hem dut a terme multitudinàries accions
públiques, al carrer, accions contra la negació del passat criminal, actes de compassió i solidaritat amb les víctimes del
genocidi de Srebrenica, accions de resistència no violenta als crims comesos en
el nostre nom, visita als llocs dels crims
comesos en el nostre nom, peticions de
responsabilitat per les guerres i els crims
de guerra... i marxes pacífiques de dones:
marxes, exposicions, accions al carrer, representacions teatrals i performances.
Amb la finalitat de promoure la cultura de
pau, la no-violència, el feminisme i l’antimilitarisme, hem posat gran atenció a
l’educació organitzant tallers, seminaris,
trobades, xerrades, debats i taules rodones a tot el país.
Potser l’educació és l’activitat més important de Dones de Negre en aquests

Quina simbologia utilitzeu en les
vostres activitats:
tallers, performances?

últims sis anys. En aquest marc, hem fet
diferents projectes, el més destacat dels
quals els “Tallers itinerants de dones per
la pau” (del 1998 al 2002) i, des d’aleshores, hem ampliat com a “Xarxa de dones

per la pau”. Hem prestat especial atenció a: gènere i ètnia, identitat, estereotips
i prejudicis, solidaritat interètnica i interculturalitat, empoderament de les dones
i política de dones per la pau.

Amb la nostra protesta hem intentat i seguim intentant:
- Sensibilitzar l’opinió pública pels
crims comesos en contra de la població civil.
- Impulsar la consciència de la responsabilitat per la guerra.
- Reclamar la veritat sobre les persones
desaparegudes.
- Exigir judicis contra tots els autors, organitzadors i executors dels crims de
guerra.
- Donar suport i solidaritat als/les refugiats/des, desplaçats, expulsats i a totes les víctimes de guerra.
- Donar suport als homes que es neguen a anar a la guerra.
- Promoure l’objecció de consciència al
servei militar.
- Reclamar la disminució de les despeses militars i policials, la prohibició de
mines antipersonals i la conversió de
la indústria militar.
- Canviar la mentalitat patriarcal.
- Fer visibles els nostres vincles i objectius comuns amb moviments i xarxes
internacionals pacifistes i feministes.
- Promoure els valors de la no-violència,

el feminisme, el pacifisme i l’antimilitarisme.

Els símbols amb què s’identifica Dones de
Negre són:
- El color negre, per estar de dol per to-

I seguim transformant el nostre descontentament en accions concretes:
- Condemna a tot tipus de guerra, intervencions militars, en qualsevol lloc on
es donin i condemna a tots els criminals de guerra.
- Internacionalisme pacifista-feminista.
- Antifeixisme amb un contingut i patrimoni important del moviment de dones per l’emancipació.
- Solidaritat interètnica i intercultural.
- Tolerància com a respecte dels altres
i diferents, però també sancions de
tots els actes que instiguen l’odi, la
xenofòbia i el feixisme.
- Desmilitarització local, regional, global.
- Globalització de la justícia, la pau, la
solidaritat i en contra d’una globalització neoliberal injusta.
- Activisme cultural feminista que cultiva l’estètica de pau i impulsa la cultura de la pau a través de xarxes de solidaritat de dones contra la guerra.

tes les víctimes conegudes i desconegudes de totes les guerres.
- El silenci, perquè no hi ha paraules su-
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Relacions amb altres grups
en l’àmbit estatal i internacional.

ficients que puguin expressar el terror
que genera cada guerra, i és en el silenci on cadascuna pot pensar i reflexionar millor sobre les conseqüències
que produeix en nosaltres, en la societat, en el medi ambient.
- La manifestació pública de la nostra
postura en els carrers i places dels

nostres pobles i ciutats perquè cap
govern parli per nosaltres.
- La no-violència, per ser l’eina en la
qual creiem per treballar per la pau i
l’antimilitarisme i anar creant una nova societat on es pugui “expulsar la
guerra de la història i de les nostres
vides”.

amb diferents governs, institucions i agències de cooperació, participar en fòrums i
visites d’activistes de la Xarxa Internacional de Dones de Negre a Belgrad.

Durant les diferents guerres als Balcans
vam intentar tenir relació amb diferents
grups de feministes de les diferents parts:
Croàcia, Bòsnia-Hercegovina, Kosovo, i
també dins de Sèrbia per donar-nos suport.

ho va parar tot, no es podien travessar les
fronteres, no podies escriure, ni parlar, no
podies comunicar-te. Vam haver d’inventar altres formes per veure’ns i per poder
organitzar tasques i reflexionar sobre allò
que estàvem vivint.

I l’última coalició que hem creat és la Coalició de Dones per la Pau a partir de la Xarxa de Dones de Kosovo i Dones de Negre
de Sèrbia al març de 2006. Iniciativa inde-

El feminisme va néixer a mitjan anys vuitanta amb grups a Eslovènia, Belgrad i
Croàcia. El 87 van començar les trobades
feministes de Iugoslàvia, van ser sis trobades, petites, amb 30 o 40 dones. El 88,
les feministes de Croàcia van crear la primera línia SOS (línia telefònica per l’atenció d’emergència en casos de violència
sexual i domèstica), el 89 es va crear a Eslovènia i el 90 a Belgrad. Ens manteníem
molt connectades, ens donàvem suport,
ens copiàvem i ens passàvem les experiències, reflexionàvem juntes. En el marc
de les guerres i odis, el feminisme es va
dividir en dues parts: un de feminisme antinacionalista i un altre que és pronacionalista perquè se subordina als conflictes
nacionals dels homes soldats.

El 1993, van néixer grups a Bòsnia, amb
l’ajut de feministes alemanyes. Dintre dels
límits de la guerra, tractàvem de mantenir
contacte. La solidaritat amb les dones del
que s’anomenava “el costat enemic” i el
treball de comunicar als grups antiguerra
—no eren gaires: feministes i alguns periodistes independents— trencant les barreres nacionalistes eren molt importants.
Com a Xarxa de Solidaritat de Dones contra la Guerra / Xarxa internacional de Dones de Negre, ens relacionem amb molts
grups de Dones de Negre de tot el món
i mitjançant les Trobades Internacionals
podem trobar-nos i parlar i explicar-nos
les nostres experiències.

Tot va ser més difícil perquè els grups feministes antinacionalistes vam deixar de
tenir contacte. La guerra ho va separar i
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Mitjançant la Xarxa d’Objecció de Consciència i Antimilitarisme a Sèrbia, impulsem
la connexió feminista-antimilitarista i ens
relacionem amb els grups antimilitaristes,
tant de Sèrbia com d’altres països, com
Itàlia o l’Estat espanyol.

pendent de dones basada en la solidaritat
entre dones més enllà de les divisions per
pertinença ètnica i religiosa i per sobre de
totes les separacions d’Estats, barreres
de fronteres, etc.
La Coalició de Dones per la Pau vol treballar per crear una pau justa i duradora, lluitant juntes per la inclusió de les dones en
la construcció dels processos de pau en
base d’igualtat i emfasitzant que les dones no som només víctimes de la guerra
sinó actrius dinàmiques en els moviments
de pau i en els processos de pau.
Belgrad, 2005-2006

Gràcies a la Xarxa Internacional també
fem gires pels països on són presents altres grups de Dones de Negre per explicar i exposar la situació dels Balcans i de
les Dones, presentar les activitats que fem
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Vas deixar Sarajevo, pots parlar-nos
del teu país?

Quina és la situació actual
de les dones?
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Sóc de Sarajevo, on fa nou anys hi havia
una guerra. Ara mateix la situació no està gaire bé, però millor que quan teníem
la guerra. Quan dic que no està gaire bé
és perquè el mateix partit polític que va
començar la guerra encara és al govern.
Tenen tot el poder al Parlament. L’estat
de Bòsnia té tres membres, hi ha un president general, però cada vuit mesos es
canvia l’equip i una de les tres províncies
té la presidència. Però qui té el poder veritablement és l’alta comissionada de les
Nacions Unides, Paddy Ashdown; abans
hi vam tenir Peds i Vastadock. Per això és
tan difícil per al nostre Parlament prendre
una decisió per al futur de Bòsnia-Hercegovina. Paddy Ashdown és la persona

que assessora i la nostra representant internacional.

La situació dels drets de les dones és la
mateixa que la d’altres ciutadans. Però la
situació de les dones activistes és una mi-

ca millor nou anys després dels Acords de
Dayton. Tenim sis centres d’atenció a les
dones maltractades, abans de la guerra

A més, tenim una crisi econòmica continuada perquè el país està fent la seva
transició d’una economia socialista, s’han
tancat moltes fàbriques pagant compensacions molt baixes, la gent treballa al
carrer i mira de sobreviure, com durant
la guerra. Després de la guerra van venir
moltes organitzacions humanitàries, però
ara la comunitat internacional creu que la
regió està en pau perquè tenim un govern,
que ha de tenir cura dels seus ciutadans.
Però això no és el que passa al nostre país, i hi ha 150.000 persones que no tenen
feina i no saben com podran sobreviure.

no en teníem cap, tenim cinc centres per
a dones que han estat forçades a prostituir-se a tot Bòsnia-Hercegovina. Tenim
diferents advocats per donar suport a les
dones que tenen problemes legals; potser
només poden escoltar i recollir informació,
però elles tenen una oportunitat de sentirse recolzades. Tenim un telèfon contra la
corrupció, per exemple, per rebre informació si has d’anar a la policia o alguna altra
institució. També tenim centres de dones
que ofereixen assistència social gratuïta,

encara que no sabem fins quan. No sabem fins quan tindrem finançament, no
només per als grups de dones, sinó per a
les 8.500 ONG que hi ha a Bòsnia-Hercegovina, treballant a diferents àrees, grups
d’homes, d’esportistes, de professors, de
víctimes de la guerra. Un altre problema
és per a la gent que treballa en aquestes
organitzacions, amb la falta de feina que
hi ha ningú no està pensant en la transició
d’aquests treballadors quan hagin d’anar
a buscar feina al sector privat.

Quan parles de la situació de les dones
a Sèrbia o Croàcia és el mateix, les dones han de pagar per la sanitat, l’Estat
no en té cura?

Anar a l’hospital, buscar persones desaparegudes, aconseguir una pensió no són
realment drets de les dones ni dels ciutadans. Tenen pensions molt baixes i no
tenen diners per pagar la sanitat. Hi ha
una llista de tractaments, i és molt petita, que es poden aconseguir sense pagar, per exemple el càncer. Però si ets una
dona sola amb criatures i pares o mares

dels quals has de tenir cura, no t’arriben
els diners. Aquest any 2005, Bòsnia-Hercegovina presenta el seu informe sobre la
situació dels drets humans, a l’ONU, per
primera vegada des de 1993; potser això
és una bona notícia. Les ONG han elaborat un altre informe per presentar a Nova
York, perquè hi ha diferències entre el que
el govern diu i el que nosaltres pensem.

Què significa per a tu pacifisme,
antimilitarisme i feminisme?

Aquests són assumptes molt importants,
però no hi ha grups que treballin aquests
temes, és un problema de la societat en
general de Bòsnia. Tenim 8.500 ONG, però tenen projectes prioritaris i no tenen
agendes polítiques per al canvi, és molt
dur. Ara mateix no tinc poder a la meva
organització per crear un canvi polític. Tot
i això, vull alguna cosa més, que és treballar la meva vida personal des dels meus
objectius polítics. L’any que ve el servei
militar no serà obligatori, l’Estat no té diners per pagar, retallaran el nombre de

soldats professionals, però la gent encara
s’està matant i alguns encara tenen armes
personals, així que tot això és un greu problema per a l’antimilitarisme. La gent està
encara preocupada per la seguretat, volen
armes, pensen que potser demà el seu veí
farà el mateix que va succeir fa nou anys
durant la guerra i volen protegir-se. Això
fa que sigui molt difícil parlar d’antimilitarisme, encara que hi ha gent que continua
creient-hi i que vol la pau.

Què és el que fa Dones de
Negre a Bòsnia?

No va haver un grup de Dones de Negre
a Bòsnia, només era jo i poques amigues
més, però no estàvem registrades com a
grup. Ara vull començar a crear un grup

com el de Dones de Negre, però l’hem de
registrar. Jo sóc treballadora social en un
grup que es diu “Reno Renoma” i que treballa temes de violència domèstica, aju-
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da legal o assessorament per a les dones,
però no fa treball polític. És per això que
vull canviar.
Què significa treballar l’antimilitarisme, el pacifisme o el
feminisme a Bòsnia?

Però què significa per tu?

Però després de la guerra no
hi va haver més gent involucrada en
l’antimilitarisme i el pacifisme a
Bòsnia?

Quins són els teus referents
sobre el feminisme?
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No hi ha un veritable moviment antimilitarista al país, només hi deu haver 10 persones. Quan parles de pacifisme o quan
demanes solidaritat per a la gent d’Iraq
ningú no hi està interessat. Només van ve-

nir cinc grups al memorial per Srebrenica,
les ONG no hi estaven interessades, i els
grups pacifistes no existeixen.

Jo em presento a mi mateixa com a pacifista, això és molt important per a mi,
treballar per la pau, especialment a Bòsnia. Per què van venir els soldats serbis
i croats i què va passar amb la societat
civil. Vull espai per a la societat civil... Al
desembre de 1992 vaig començar a col·
laborar amb Dones de Negre, estava molt

compromesa amb el moviment antiguerra
i pacifista aquella època. Vaig començar
la meva vida política com a Dones de Negre i sempre dic que en sóc membre i vinc
a les conferències internacionals i continuo estant-hi en contacte.

Abans de la guerra de Bòsnia, van venir
dones italianes pacifistes en una caravana
per la pau i vam tenir alguns debats sobre possibles reformes, però després de
la guerra la gent no vol treballar en temes
de pau. De totes maneres, el grup d’italianes va continuar treballant per construir la
pau i ajudant la gent de Bòsnia. Abans de

la guerra no existia el moviment de dones,
només el Consell de Dones Antifeixistes
del Partit Comunista, però que no feia res
a Bòsnia. A Sèrbia i Croàcia sí que hi havia
un moviment feminista, però no a Bòsnia.
Els grups van començar durant la guerra i
després en van sorgir molts de dones pels
drets humans.

Abans de la guerra no hi havia res sobre
feminisme, teníem algunes professores a
la universitat, però no dones organitzades
en associacions. Ara tenim molts grups
de dones, però no són feministes. Tenim
associacions de dones sindicalistes, sobre salut, etc. El que sí que tenim són molt
bones advocades que treballen pels drets
de les dones.

A la meva feina treballo pels drets humans
de les dones, però el que jo dic feminisme
és la lluita per canviar la meva vida personal. Feminisme és com jo veig la meva
vida, com la visc i en què crec. És també
trobar-me amb altres dones, crear xarxes,
no només amb dones de Bòsnia sinó de
tot el món.

I ara estàs creant un grup de
Dones de Negre a Sarajevo? Quantes
dones sou?

Per ara som unes 10 o 12 dones que treballem amb Dones de Negre i vivim a Sarajevo. Algunes dones han vingut des de

Quines són les vostres activitats principals?

Fem protestes al carrer i celebrem el dia
contra el feixisme, per exemple.

Sempre vestiu de negre o
preferiu altres colors?

El negre és important. En tenim d’altres
però el negre és important, el negre és el

color de la pau, fem servir la nostra roba
com a símbol.

Amb quins grups teniu contacte?

Amb diferents grups de dones, i és molt
important el treball i contacte que estem
tenint amb alguns grups de dones joves.
En l’àmbit internacional només amb Dones de Negre i els grups que estan en la

Xarxa Internacional de Dones de Negre,
com per exemple, aquí a Barcelona, amb
Dones x Dones.

Què penseu sobre la vostra
feina a Bòsnia, és efectiva? Sentiu que
la societat canvia gràcies a la
vostra feina?
Com ho valoreu?

Malgrat la quantitat d’activitats que fem,
tant pel que fa al treball amb els diferents
grups de dones, com les accions públiques, de denúncia, de sensibilització al
carrer, malgrat les publicacions, el procés de canvi és molt lent i gairebé de moment imperceptible. Caldrà encara molt
de temps per guarir les ferides del conflicte, caldran veritables reformes democràti-

ques, d’educació de les generacions més
joves, de desconstrucció de l’excessiva
i nociva militarització masculina i androcèntrica, per tal que puguem avançar cap
a una nova societat.

Belgrad per ajudar-nos. No tenim reunions, però entre nosaltres ens trobem unes
dues vegades la setmana i preparem accions i compartim informació

Sarajevo, 2006
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SreBRENICA
Cada 11 de juliol es fa una concentració per recordar la
massacre de Srebrenica que va tenir lloc durant les guerres
dels Balcans, l’11 de juliol de 1995. El Tribunal Internacional
de l’Haia pels crims de guerra ha declarat aquesta massacre com a genocidi. Cada 11 de juliol es fa una concentració per recordar aquest fets comesos a Srebrenica. Al mapa
estan representats en tasses de cafè els cossos recuperats
d’aquests fets. Les tasses amb el cafè representen les restes dels homes trobats, amb sucre els nens i les nenes, i
amb flors, les dones.
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Taixkent
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uzbekistan

xina

tadvjikistan
Duixanbe

Durant el segle xix, l’Afganistan va ser una
regió de fricció en l’expansió dels imperis
rus, des del nord, i britànic, des de l’Índia.

turkmenistan
Asgabat
,

Kabul

Islamabad

afganistan

La Gran Bretanya va tractar de consolidar el seu control a la regió, estratègica
en tant que protegia la frontera nord-occidental de l’imperi de l’Índia i que es trobava en el camí d’un hipotètic i buscat accés de Rússia al Golf Pèrsic, mitjançant
el suport a la instauració d’una monarquia
forta, seguint un model similar al de l’Iran.
Aquests intents van semblar reeixir sobretot a partir de l’establiment el 1929 d’una
nova dinastia sota el Saha Nadir, al qual
va succeir el seu fill Zahir Shah el 1933,
qui va governar fins al 1973.
L’any 1964, el rei Zahir Shah va promulgar una nova constitució que comportava
l’entrada en funcionament d’un Parlament
de caire consultiu. Malgrat que no es va
permetre la concurrència de partits, van
arribar a celebrar-se dues eleccions generals a tot el país (1965, 1969) fet que
possiblement va ser l’exercici més proper
al que s’entén per democràcia parlamentària.

pakistan
iran
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En plena “guerra freda”, l’arribada de
Bréjnev al poder de la Unió Soviètica,
marca l’inici d’una nova confrontació amb
els EUA, en la qual es torna a situar la importància estratègica de l’Afganistan. Les
superpotències tractaran a partir d’aquest

moment de dirigir més estretament el curs
dels esdeveniments a l’Afganistan: els soviètics volien compensar la col·laboració
de l’Iran i el Pakistan amb els nord-americans, i aquests pretenien evitar-ho per
mantenir l’hegemonia regional.
El 1973, el general Sardar Muhammad
Daud Khan, antic primer ministre, va deposar el rei Zahir, i va posar fi al més llarg
període d’estabilitat de la història moderna de l’Afganistan tot instaurant una república. Un dels principals focus de resistència que va trobar Daud va ser l’incipient
moviment islamita. A causa d’això, Daud
va fugir i va refugiar-se al Pakistan. A partir d’aquest moment el govern pakistanès
donarà suport regular als diferents grups
opositors islamites i intervindrà directament en els afers interns afganesos.
Paral·lelament, els EUA intentaren consolidar el seu domini a la zona donant suport
al règim del xa Reza Pahlawi a l’Iran i al
Pakistan.
La pressió exercida d’aquesta manera sobre l’Afganistan va ser interpretada
per l’URSS com una agressió, fins que el
1978 van patrocinar un cop d’estat que
va portar al poder Nur Muhammad Taraki,
membre d’una de les faccions del Partit Democràtic Popular (prosoviètic), i va
transformar el país en una “República Democràtica“.

L’entrada definitiva del país en l’òrbita soviètica va provocar l’alçament de nombrosos grups de guerrillers. Aquest fet,
combinat amb les lluites internes de les
diferents faccions en el Partit Democràtic
Popular, va servir d’excusa per a la invasió soviètica al desembre de 1979, que va
col·locar Babrak Kamal com a president
del país.
La
constatació
progressiva
que
l’Afganistan s’havia transformat en el
“Vietnam rus“ va enfrontar els soviètics
amb la necessitat de reconsiderar la seva presència militar al país. Finalment,
el 1989, els soldats soviètics presents a
l’Afganistan van retirar-se definitivament.
Això no implicà l’acabament total de la
guerra sinó una reorganització dels bàndols en conflicte.
La coalició de forces islamites va arribar
a formar un govern provisional amb el suport directe dels EUA i del Pakistan.
Els grups en conflicte eren aleshores principalment tres:
- Els islamites radicals predominantment
paixtus, del grup Hezb-e-Islami (Partit
islàmic).
- Els islamistes majoritàriament tadjiks del
Jamiat-e-Islai (Societat islàmica).
- Les milícies uzbekes d’Abbdul Rashid
Dostum.
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A partir de 1995 va entrar en joc el grup
dels talibans, estudiants formats a les escoles islàmiques (madrasses) sunnites radicals.

educativa, cultural, professional (apartheid de gènere). Tot això acompanyat
d’una brutal repressió a qualsevol tipus
d’oposició.

L’aparició dels talibans i la seva ràpida expansió no poden comprendre’s sense el
suport directe dels serveis pakistanesos,
amb l’acord dels EUA i l’Aràbia Saudita,
en el marc d’un gran projecte que apunta
a l’exportació dels hidrocarburs de l’Àsia
Central passant per l’Afganistan.

Cal dir que, a banda de les dones de
RAWA, l’oposició armada es va agrupar
entorn de l’Aliança del Nord (govern de
Rabbani i Masoud). Els actes d’aquestes
forces han estat també totalment ferotges, amb assassinats de civils i atemptats
injustificables també contra les dones.

El 1996, els talibans ocuparen Kabul, i
l’ofensiva taliban va provocar un flux de
persones refugiades i desplaçades que es
calcula (inici del 1999) en 1,2 milions de
persones d’aquest país al Pakistan i 1,4
milions a l’Iran, més un nombre elevat en
altres països d’Europa i els EUA.

És després de setembre de 2001 (atemptats de Nova York i Washington), que es
comença a retirar el suport als talibans per
part dels països que li havien donat pel fet
de no lliurar Osama bin Laden als EUA.

El règim taliban establí un règim dictatorial i de terror que tots coneixem: i pel que
fa a les dones va representar l’exclusió de
qualsevol activitat pública, econòmica,
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Les companyes de RAWA fan una crida
al poble americà i a les dones americanes i de tot el món a contribuir a fer un
Afganistan laic i democràtic sense fonamentalistes de cap mena.
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S’instaura un govern provisional amb Hamid Karzai al capdavant amb la invasió de
la coalició internacional, però no hi ha cap
Tribunal Internacional específic per portar
a judici els fonamentalistes i responsables dels crims contra la humanitat.
Aquest govern provisional, i malgrat la
celebració de la Loya Yirga (Assemblea
tradicional afganesa de representants de
diverses tribus per resoldre conflictes o
escollir representants) el 2003, ha esta incapaç de pacificar el país, que continua
ocupat per les forces internacionals, ni de
posar les condicions per a una veritable
democràcia.
Les darreres eleccions parlamentàries del
setembre de 2005 es van dur a terme sense llibertat, i amb presència de persones
lligades als fonamentalistes i la invasió de
les forces aliades al darrere.
És encara obligatori per a les dones
vestir el burka a l’Afganistan?

No, és opcional, però en moltes regions
i en especial a les zones sota el comandament dels fonamentalistes armats les
dones prefereixen posar-se’l per la seva
pròpia seguretat. Moltes dones no se’l volen posar, però se senten molt més segures portant burka perquè encara a moltes

zones són raptades i violades per grups
armats. Fins i tot a Kabul, on hi ha milers
de tropes de l’OTAN, moltes dones continuen portant-lo. És important saber que
sota els talibans era obligatori a tot arreu i
a totes les zones portar-lo.

Ara les dones poden sortir soles sense
haver d’anar acompanyades
d’un home de la família?

Una vegada més depèn de la zona. Hi ha
moltes dones passejant soles a les grans
ciutats, però a les ciutats més petites s’ha
d’anar sempre acompanyada d’un home
de la família. La situació de seguretat és
crítica a molts llocs de l’Afganistan on

moltes famílies no poden permetre que
els seus membres femenins surtin de casa
per por a ser assassinades o violades.

Quan les dones surten al carrer tenen
encara por de ser apallissades o violades en públic?

Definitivament, sí. Encara hi ha un nombrós percentatge de milícia armada que
forma part de diferents faccions fonamen-

talistes (especialment l’Aliança del Nord)
i que són la causa de més perill per a les
dones afganeses. Desgraciadament, en
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Abans dels talibans, les dones ocupaven destacats llocs en feines com ara
mestres, metgesses i funcionàries del
govern. Podran ara tornar a recuperar
més fàcilment aquestes feines i desenvolupar les seves funcions?

Hi ha dones en posicions rellevants a
l’Afganistan?

Si una dona vol sortir d’un matrimoni
abusiu, com pot fer-ho? És fàcil després tornar a casar-se o tenir alguna
relació?
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molts casos, degut a la implicació de
la policia i oficials del govern, les dones
mai no denuncien. Hi ha molts informes
d’abús i violació de dones, especialment
a les ciutats on el govern central no té
control i on els comandaments de l’Aliança del Nord tenen els seus governs locals.
Desafortunadament només uns quants
d’aquests abusos i violacions tenen re-

percussió pública, ja que en aquests llocs
remots del país no hi ha periodistes, que
temen enfrontar-se als grups armats. Un
d’aquests casos va ser la violació perpetrada per tots els membres d’una banda
dels senyors de la guerra a una nena de
dotze anys, la Rahima .

Rarament. Aconseguir-ho no és gaire segur, però un nombre de vídues i de famílies necessitades han recuperat les seves
feines. Això no ha estat gràcies al govern,
sinó per l’ajuda d’agències internacionals
i ONG. L’Afganistan és un país amb un índex d’atur d’un 40% (segons un informe
mundial de la CIA). Només Kabul és una
excepció, i un gran nombre de dones tenen feina. En d’altres parts de l’Afganistan
les dones tenen por d’aconseguir llocs de
treball oficials ja que poden ser assassinades pels talibans i altres pistolers pel fet

d’anar a treballar a les oficines de les ONG
(l’única feina que és accessible per a les
dones en aquests temps). El 30 de maig
de 2006, sis col·laboradors d’ONG incloent-hi tres dones, van ser assassinats.

Hi ha 68 membres al Parlament nacional
que són dones i actualment una dona que
és ministra. El que és més important no és
tenir un parell de dones en diferents posicions, sinó tenir una visió general de la
situació de les dones a tot el país. Moltes dones a alts nivells i al Parlament no
poden representar totes les dones afga-

neses. Elles són molt properes als fonamentalistes o estan disposades a fer-los
concessions. Fins i tot hi ha molts informes d’Amnistia Internacional i Human
Rights Watch que demostren que l’Administració afganesa no té capacitat per protegir les dones.

És gairebé impossible. Degut a la cultura, a la tradició, als costums familiars les
dones mai no intentaran fugir en aquests
casos. En un parell de casos que això ha
passat les dones maltractades han estat

Mentre criminals com Sayyaf, Rabbani,
Qanoni, Faheem, Hazrat Ali, Mohaqiq,
Haji Farid, Gulabzoy, Haji Almas i d’altres
elements com ells siguin al Parlament, només podem esperar lleis contra les dones
i cap avantatge per a elles.

arrestades i han anat a la presó o les han
tornat a deixar en mans de la família. Els
tribunals afganesos no ajuden aquestes
dones, per tant, no poden arxivar els seus
casos.

Si una dona no pot tenir fills, se la pot
rebutjar?

Sí. Normalment al seu marit se li permet
casar-se amb una altra dona al mateix
temps. I la primera dona continua treballant pel seu marit i la seva família com
una criada. En molts casos, l’home es casa amb la segona dona si la primera dona
no aconsegueix tenir un nen. Una nena és
molt menys benvinguda. Malauradament
aquests repugnants costums encara són
vigents. Alguns comandaments armats

tenen quatre esposes i molts d’ells casen
les seves filles amb homes 30 o 40 anys
més grans que elles. Ells rapten noies i les
fan casar o donen molts diners a les seves
pobres famílies, perquè puguin casar les
seves joves filles. I les famílies mai no poden refusar ja que les conseqüències són
molt perilloses si diuen que no.

La vostra pàgina web diu que hi ha un
increment en l’índex de suïcidis de les
dones a l’Afganistan. A què es deu?

Tal com relata la Comissió Afganesa pels
Drets Humans (AIHRC) s’han produït 154
casos de dones involucrades en autoimmolacions a la zona oest i 34 al sud i a
l’est del país durant l’any 2005. Però actualment les xifres són més altes. Moltes

d’aquestes dones troben totes les portes
tancades i no poden pensar en cap altra sortida que en el suïcidi per escapar
d’horribles famílies i no enfrontar-se a tots
els problemes socials que tenen.

Quina és la situació de l’educació pel
que fa les nenes i les noies, ja que ha
estat un dels objectius prioritaris tant
de RAWA com de HAWCA?

A les grans ciutats, com Kabul, Heart, Mazar-e-Sharif i Jalamabad hi ha algunes
universitats per a noies, però a les petites
ciutats i pobles no hi ha escoles ni projec-

tes educatius. En molts llocs, les famílies
no poden enviar els seus petits i menys
les nenes a l’escola perquè és perillós

RAWA acostumava a tenir escoles
clandestines el temps del règim taliban. Ara encara en teniu d’obertes?

Tots els nostres projectes socials i humanitaris continuen en el mateix sentit de
sempre. Encara no estem legalitzades i,
per tant, no podem fer els nostres projectes amb el nom de RAWA. Encara hem de
fer front a molts problemes com en l’època dels talibans.

Considerant l’audàcia de RAWA i el nostre treball i lluita infatigable, hi ha gent que
creu que seria suïcida enfrontar-se a enemics tan poderosos a cada moment i tenen por de treballar amb nosaltres. D’altra banda, molts elogien el coratge de la
nostra gent. Per desgràcia, alguns escriptors i poetes afganesos s’han convertit en
portaveus de les bandes fonamentalistes
que utilitzen el seu art i el seu talent per
enganyar la gent i rentar la cara dels fonamentalistes... un partidari de RAWA que
havien agafat copiant una declaració de
RAWA al mercat de Kabul per després
distribuir-les va ser detingut i posat en lli-

Continuem, però, compromeses amb els
mateixos objectius, de denúncia contra
els criminals de guerra i de portar davant
un tribunal els criminals de guerra i els líders fonamentalistes que han segrestat
el govern i als que li donen suport tant
els EUA, com la comunitat internacional.
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Quines coses hauria de fer immediatament el govern per millorar l’estat de
les condicions de les dones
afganeses?
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bertat després de 24 hores de detenció i
de pagar el suborn als pistolers. Aquesta gent està contra RAWA i s’oposa als
nostres objectius. I la majoria tenen bons
càrrecs al govern. El 8 de març, el Dia Internacional de les Dones l’acte més gran
que vam fer a Kabul va sorprendre molta
gent ja que suposava un gran risc per a
RAWA i els mitjans de comunicació tenien
por de divulgar l’acte pel que poguessin
fer els fonamentalistes. No podem posar
les nostres publicacions a la venda a cap
llibreria, ni a Kabul ni a cap altra ciutat de
l’Afganistan, perquè els llibreters ja estan
advertits pels pistolers que si venen coses

de RAWA tindran represàlies. I ho han demostrat cremant les nostres publicacions
i amenaçant els llibreters. En un d’aquests
incidents van torturar i empresonar un
col·laborador de RAWA. Nosaltres estem
treballant semiclandestinament i això és
encara una dificultat per arribar a la gent.
Encara ens queda un llarg camí per arribar a cada racó de l’Afganistan i treballar
amb les dones. Encara hi ha moltes parts
de l’Afganistan on mai no hem estat i on
la gent només ens coneix a través de les
entrevistes a la ràdio o de la nostra revista.
Podeu trobar moltes dones i molt homes
que mai no hagin sentit parlar de RAWA.

Mentre els terroristes fonamentalistes tinguin poder i controlin els llocs clau en el
govern no hi haurà cap canvi significatiu
en la situació de les dones afganeses;
només una democràcia basada en el laïcisme pot portar alguns canvis significatius en les condicions de vida de les dones. No podem esperar de l’actual govern
amb l’actual composició cap ajuda per a
les dones. Mentre criminals com Sayyaf,
Rabbani, Qanoni, Faheem, Hazrat Ali, Mohaqiq, Haji Farid, Gulabzoy, Haji Almas i
d’altres elements com ells siguin al Parlament només es dictaran lleis antidones
i no podem esperar cap ajuda per part seva. Els criminals de l’Aliança del Nord ara
dominen el país. Entre ells hi ha violadors
milionaris ocupats en tràfic d’heroïna que
actuen impunement davant del nas de les
tropes dels EUA. Són els causants de la
inseguretat, els segrestos, la malversació
de milions de dòlars d’ajuda exterior, d’injustícies d’assassinats i tota mena d’actes
criminals.

I els seus noms són Dr. Abdullah, Younis
Qanooni, Zia Massud, Karim Khalili, Burhanuddin Rabbani, Mohaqiq, Danés de
Sarwar, Mosouda Jalal, Nematullah Shahrani, Ismail Khan, Sediqa Balkhi, Rasul
Sayyaf, Ikram Masoomi, Rashid Dostum,
Mullah Fazil Hadi Shinwari, Amena Afzali o d`altres que tenen les mans tacades
de sang de milers de persones de Kabul.
Totes aquestes persones, homes i dones,
porten l’estigma de brutalitats inhumanes
contra la nostra gent als anys més negres
de 1992-1996. Són “els nostres ministres,
vicepresidents i consellers del president”.
La majoria dels ambaixadors afganesos,
els governadors, les seves secretàries
i alts càrrecs estan afiliats a la Màfia de
l’Aliança del Nord. Mentre ells tinguin el
poder no cal esperar res a favor de les dones

Com és que senyors de la guerra i extalibans tenen un lloc al Parlament?

És obvi que no era una elecció justa i
lliure. Mentre els candidats democràtics
eren amenaçats, arrestats i fins i tot assassinats, els fonamentalistes utilitzaren tots els seus diners, les seves armes

i la corrupció per guanyar. Han arribat al
Parlament, no a solucionar les necessitats més bàsiques de la nostra gent, sinó
a aconseguir els seus objectius polítics.

Hi ha hagut algun canvi en l’actitud
dels homes a l’Afganistan?

A banda de la dominació fonamentalista, la
violència contra les dones té arrels profundes a la nostra societat. RAWA creu que no-

més amb esforços continuats en el terreny
de l’educació i ampliant els coneixements
podrem sensibilitzar els homes i les dones.

Malalai Joya, una dona activista pels
drets humans al Parlament va ser
agredida perquè va parlar contra els
fonamentalistes com a criminals i algunes dones fonamentalistes també
van participar en l’agressió. Creus que
aquest incident és un indicador de la
situació real a l’Afganistan?

Això és veritat. I prova una vegada més
que no són representants del poble sinó
dels senyors de la guerra, d’ignorants fonamentalistes i de la màfia i la droga. En
les eleccions parlamentàries els fonamentalistes utilitzaren tota la seva energia, diners, armes i fraus, no sols per seure ells
al Parlament sinó també per instal·lar do-

nes titelles als seients reservats a les dones. Malauradament també tenim dones que estan a favor dels senyors de la
guerra i que ara són al Parlament. Malalai
Joya, de 27 anys, ha estat amenaçada de
mort diverses vegades.

Es diu que els talibans encara són dins
l’Afganistan. Com sentiu la seva presència?

En alguns llocs de l’Afganistan (principalment a les àrees properes al Pakistan) hi
ha hagut alguns incidents greus com atacar i cremar una escola, matant els treballadors i treballadores de les ONG, agafant
com a ostatges alguns estrangers i coses

d’aquest estil. Els talibans estan publicant
declaracions i amenaçant la gent de matar
les seves dones si col·laboren o treballen
amb les ONG i ho divulguen molt sovint
per la ràdio.

Els mitjans de comunicació han crescut al seu país als darrers temps.
Com ajuda això a la seva causa?

Desafortunadament, a la dècada passada
de la guerra a l’Afganistan els mitjans occidentals mai no van tenir cap interès per
la situació. Després del col·lapse del règim prosoviètic i de l’ocupació de Kabul
pels fonamentalistes el 1992, es va dir que
s’estava gestant una guerra civil i que això
formava part de la cultura i tradició afganesa. En la majoria dels casos els “media” van haver de dir el que volien sentir i
era millor per als seus governants. Només

després de l’11 de setembre es va crear
un gran interès i es va començar a parlar
de les misèries de les dones. La situació
de les dones era així des de fa molts anys
i, llavors, per què se silenciava? Alguns
mitjans internacionals van escriure en relació amb això i vam rebre algunes donacions i suport. Però això va canviar dràsticament quan al cop de poc temps i degut
als mitjans occidentals es va donar la impressió que l’Afganistan ja estava alliberat
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i que les dones estaven segures i podien
gaudir de la vida.

Podríeu publicar aquesta entrevista en
algun diari local dins de l’Afganistan?

Mai. Primer, precisament perquè és una
entrevista a RAWA i cap publicació no
s’atreviria a fer-ho, ja que pot tenir perilloses conseqüències i, en segon lloc, perquè nomenen criminals que tenen càrrecs
i això és un tabú al nostre país, La premsa

a l’Afganistan està molt pressionada i no
pot criticar obertament el govern.
Barcelona-Pakistan, 2005

Si apagues d’una bufada les espelmes dels meus ulls,
si congeles tot un bes en els meus llavis,
si omples el meu aire nadiu amb malediccions xiuxiuejants,
o silencies la meva angoixa,
falsifiques les meves monedes,
arrenques el somriure de la cara de les meves germanes.
Si aixeques mil murs,
i claves els meus ulls per humiliar,
enemics de la persona,
no transigiré
i al final
lluitaré.

Poema de Meena, fundadora de RAWA, assassinada el 1987

Símbol de l’associació RAWA

40

41

líban
Beirut

Feministes contra la guerra

síria
Damasc

Tel Aviv

Amman
palestina

Mar Mediterrani
Jerusalem
franja
de gaza

Mar
Morta

israel
egipte
El Caire
42

jordània

ISRAEL / PALESTINA
HISTÒRIA
I SITUACIÓ ACTUAL
DEL
ORIGEN
I
ANTECEDENTS
DEL CONFLICTE
CONFLICTE ISRAEL-PALESTINA
Es fa difícil resumir el conflicte Israel-Palestina, tenint en compte que s’ha prolongat al llarg de 50 anys. Procurarem, però,
fer una breu presentació dels antecedents
i la situació actual. Tenint en compte que
és un dels conflictes sobre els quals més
s’ha escrit —nombrosos articles en premsa i una extensa bibliografia— qualsevol
persona que estigui interessada a saberne més podrà accedir-hi fàcilment.
La situació de Palestina en general i de
Gaza en particular s’ha anat deteriorant
a mesura que s’han succeït els diferents
intents d’acord de pau i els respectius
fracassos. Els acords començaren sota
el lema de “Pau per territoris” —Acords
d’Oslo I, Oslo II, Acords de Taba, Full de
Ruta— però han convertit Palestina en
una autonomia estretament limitada, en la
qual l’ANP té capacitat d’autogestió sobre
la població, però molt pocs drets sobre
una petitíssima part del territori: el 4% de
Cisjordània i el 60% de Gaza. Actualment,
tot i que el 2005 va tenir lloc la denominada “desconnexió“ dels assentaments de
colons jueus de Gaza, a la pràctica no ha
suposat una veritable retirada de l’exèrcit
israelià de la franja de Gaza, ni el govern
palestí ha obtingut la direcció i el control
del territori.
Després del 1967, l’ONU denominarà “territoris ocupats” Gaza i Cisjordània, que va
quedar dividida en tres zones: A, B i C.

Zona A: el 4% del territori de Cisjordània
sota l’administració directa de l’ANP; Zona B: el 23% del territori, administrat conjuntament per forces palestines i israelianes, però on les forces israelianes poden
intervenir unilateralment en cas de persecució de suposats terroristes o en defensa
de la seva seguretat, i Zona C: el 73% del
territori, ocupat militarment per Israel.
Aquesta distribució suposa que, davant
de qualsevol prohibició de pas per part
d’Israel, Gaza i Cisjordània queden aïllades, i també les ciutats de Cisjordània
entre si, separades de la resta de pobles.
Per delimitar les diferents zones hi ha
punts fronterers interns, les anomenades
barreres mòbils o checkpoints. Fronteres
que poden estar o no obertes al pas i la
comunicació entre les poblacions palestines, segons el criteri arbitrari dels soldats
israelians que custodien els checkpoints.
A més, hi ha les fronteres externes per
marcar els límits amb Israel. I mentre que
una xarxa de carreteres i bona infraestructura permet la comunicació entre els diferents assentaments, la població palestina
es veu obligada a esperar als checkpoints
hores i hores, per poder anar d’una població a una altra, o bé es veu obligada a
buscar camins alternatius, trigant moltes
més hores en recorreguts que no arriben
ni als 30 minuts. Amb la construcció del
mur el 2002 (uns 622 km de ciment d’uns
8 m d’alçada, electrificat i protegit per sol-

dats israelians), la comunicació s’ha fet
encara més difícil. El pas pels checkpoints s’ha sofisticat afegint-hi unes portes
de ferro giratòries que davant l’aglomeració de persones —dones grans, persones malaltes, criatures petites o nadons—, dificulten encara més el pas de
la població palestina. El mur, construcció
projectada des del 2000, ha convertit el
territori palestí en un veritable apartheid,
amb una inviabilitat total entre el seu territori. Malgrat les denúncies de diferents
organismes internacionals, i malgrat que
el tribunal de l’Haia el va declarar il·legal,
el mur té una existència real que no tan
sols ha fragmentat encara més el territori,
sinó que Israel ha aprofitat per arrabassar
més terres més enllà de les fronteres del
67 (només un 15% del mur segueix la línia verda).
A aquesta fragmentació i control del territori per part d’Israel, s’hi afegeix el control
dels millors recursos agrícoles: el 92%, i
d’un 80% dels recursos hídrics, que estan
a la zona C, sota control estricte d’Israel.
Les conseqüències d’aquesta fragmentació i de l’ocupació israeliana sobre la
població civil s’ha vist agreujada cada
vegada més, ja que afecta el desenvolupament social i econòmic. Israel impedeix
el pas de les persones i de les mercaderies palestines, entre territori palestí i Israel
(principal consumidor) i entre les mateixes
poblacions palestines. Els productes no

43

Feministes contra la guerra
poden entrar ni sortir, es fan malbé perquè no poden ser transportats al seu lloc,
i l’economia palestina es deteriora cada
vegada més, subsistint amb l’ajut de les
ONG i de la comunitat internacional. A tota aquesta problemàtica s’ha d’afegir que
els més de 150 assentaments israelians
amb uns 200.000 habitants absorbeixen
gran quantitat dels recursos, no tan sols
israelians sinó també palestins, com ara
l’aigua. Dins d’aquest panorama general,
a Gaza li ha tocat la pitjor part.
Primer, pel seu aïllament respecte de Cisjordània, amb Israel pel mig; segon, per
la seva densitat de població —3.900 persones per km2–; tercer, per disposar de
menys recursos econòmics, pitjors infraestructures, pitjors terres de cultiu (salinització) i, a més, per la seva dependència
econòmica amb Israel, ja que un percentatge força elevat de palestins de Gaza
treballen a Israel. Les condicions de vida
són pitjors en termes generals. Aquesta
situació concreta de Gaza fa que es pugui
parlar de dues entitats amb matisos diferents entre Cisjordània i Gaza.
Després de les darreres eleccions a Palestina —post Arafat—s’inicia un nou govern que té majoria parlamentària en les
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línies de Hamàs. Mentre que Israel ha optat, també després de les darreres eleccions, pel continuisme i la seva política
unilateral respecte al conflicte: persecució i atac contra els suposats terroristes,
detencions i assassinats selectius dels
líders de Hamàs, demolició de cases a
Jerusalem Est, seguint el pla de judeïtzació de tot Jerusalem Est (palestí). Israel,
però, tard o d’hora haurà d’afrontar situacions internes importants, com són les
qüestions socials i econòmiques, l’augment de l’atur i la pèrdua del poder adquisitiu i de l’estat del benestar de les classes
mitjanes; l’augment de la violència intrafamiliar i de la violència en general, conseqüència de l’elevada militarització de la
societat civil. Un Estat d’Israel que haurà
de definir tard o d’hora si es decanta per
vantar-se de ser l’únic país democràtic a
l’Orient Mitjà, o ser un estat jueu.
Tanmateix, malgrat les dificultats i el deteriorament de les relacions entre els dos
països, continua l’entestada persistència
de les dones palestines i israelianes pel
diàleg i la pau, defensant les mateixes idees i el marc de les negociacions per una
PAU JUSTA:
·Retirada d’Israel. Fi de l’ocupació.
·Retorn a les fronteres del 67.
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LYLY TRAUBMAN

·Reconeixement de Palestina com a Estat propi i legítim amb continuïtat territorial.
·Demolició del mur.
·Desmantellament dels assentaments
jueus en territori palestí.
·Reconeixement del paper de les dones
palestines i israelianes com a legítimes
mediadores del conflicte.
·Reconeixement del treball de les dones en els processos de pau i reivindicació de la seva presència en les taules de negociació del conflicte.
·Fi del conflicte amb una pau justa per
a ambdues parts.
Les entrevistes que presentem a continuació són part d’aquesta història de les dues bandes, veus de dones dels dos països, que poden ajudar a entendre el treball
que cal continuar fent, el de la construcció de la pau, així com el reconeixement
d’aquestes dones com a legítimes mediadores en el conflicte.

On vas néixer?

Vaig néixer a Santiago de Xile. Quan vaig
arribar a Israel, fugint de la repressió de
Pinochet, era molt jove i tenia una filla de
mesos. Vaig anar a viure a un kibbutz, que
era el més semblant als meus ideals, respecte al tema de la cooperació, treball comunitari i aquestes coses. Des d’aleshores ençà he viscut al kibbutz de Meggido,
tot i que les coses són molt diferents pel
que fa al vell ideal de comunitat solidària.
No em va costar gaire adonar-me que l’ar-

rel del conflicte ha estat l’ocupació d’Israel
del territori palestí. Va ser una ocupació
violenta i no va permetre la convivència
entre la població ocupant i l’ocupada.
És fonamental veure què els està passant
als altres, si no es vol negar la seva existència. Un dels objectius que té l’ocupació és invisibiltzar-la, i això es pot veure
amb el que s’ha fet amb els noms dels
pobles palestins abans de l’ocupació. Esborrar la identitat i l’existència anterior.

Des d’aquí pensem que el conflicte
està estancat en un cercle de violència
difícil de trencar.

És el que volem intentar explicar i continuar denunciant les dones, Bat Shalom, Jerusalem Link... Que la violència
s’ha d’acabar, que només si es desarma
aquesta violència és pot parlar de construir una pau justa per a les dues comu-

nitats. Mira, dissabte passat vam tenir
una reunió les dones israelianes i les dones araboisraelianes, posant sobre la taula tots els punts en què estem d’acord i
en què tenim diferències, parlant fins i tot
d’allò que és més dolorós, com són les
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Com definiries la teva organització: Bat Shalom?

Parles de trobades amb les dones
araboisraelianes, us trobeu també amb
les dones palestines dels territoris
ocupats?
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morts de població civil a les dues parts.
Estic contenta perquè sé que les petites
diferències, allà on avui no hem arribat a un
acord, les podem seguir discutint un altre

dia. El diàleg no està tancat. Això és un fet
rellevant importantíssim que ens diferencia
dels homes i la seva manera de fer política.

La meva organització es defineix com a
antimilitarista, perquè en una societat com
la meva, que obliga els i les joves a servir
en l’exèrcit durant tres anys, és fàcil adonar-se de l’objectiu del govern: militaritzar
la societat, posar l’accent en el sentit del
patriotisme i la defensa contra l’enemic.
Per això tenim una societat israeliana altament militaritzada i això és un fet que té
repercussions directes en la societat civil.
Hem pogut constatar que els darrers anys
hi ha un augment de la violència domèstica. Penseu que quan els joves i els homes

tornen a la “vida civil “, aquesta agressivitat la traspassen a la vida en família, contra
les dones, la seva parella, fins i tot l’escola.
Des que vam començar com a grup
no hem deixat de manifestar-nos contra la violència i l’ocupació. Recordo un
dia que va haver-hi un atemptat a prop
de Meggido, ja que també aquell dia
ens vam manifestar, en silenci, a la cruïlla de Meggido, com moltes altres vegades. Malgrat les dificultats i la incomprensió, ens hem continuat manifestant
amb l’objectiu comú: FI A L’OCUPACIÓ.

Ho intentem, però no és fàcil perquè elles
ho tenen molt difícil per sortir i desplaçarse i nosaltres no podem entrar sempre que
voldríem. Per això és que hem fet el que
hem anomenat Xarxa d’Emergència, sobretot durant els dies de la invasió a l’Iraq,
perquè ens preocupava la seva seguretat,
com estaven, i ens preocupava que la violència per part de l’exèrcit israelià augmentés. El que fem també és publicar en
premsa les cartes que elles ens envien explicant el que passa, nosaltres expliquem
el que passa a Israel i, conjuntament, denunciem l’estat d’agressió constant a
què està sotmesa la població palestina.
Mira, hi ha una cosa, però, de la qual
els mitjans de comunicació mai no parlen, de fet no se’n parla enlloc, i és de les
dones palestines i el dia a dia, com estan aguantant tanta agressió, tanta vio-

lència, les dificultats de buscar-se la vida, d’intentar que els seus fills i filles
puguin tenir una altra visió de la realitat
per molt real que sigui la presència de
la violència, en definitiva, ningú no parla
de la força que tenen, de la seva resistència. Elles són la veritable resistència.
Actualment les nostres relacions amb les
dones palestines, són complicades, entre
altres coses perquè nosaltres no podem
entrar als territoris ocupats i elles no poden anar a Israel. Ens separen pocs quilòmetres, però la distància que ens imposen
és immensa. L’objectiu és que no ens puguem trobar, compartir idees, propostes
i objectius. Separar-nos, en una paraula.

la festa de la terra: la SUCA, Cabana de
la Pau —la festa de la terra—. Aquest dia
ens trobem dones palestines i israelianes i
compartim menjars, reflexions, espai i paraules i, sobretot, abraçades i retrobades.

Vet aquí el que és important per a nosaltres, cuidar, tenir cura de les relacions i
continuar la construcció de la pau, d’una
futura pau justa per a les dues parts.

Quina és la situació dels diferents
grups pacifistes israelians?

Doncs és la d’un treball constant. Aquí hem
de destacar que a l’avantguarda d’aquest

pacifisme estem i hem estat les dones.

Com veus l’anomenat
“full de ruta”?

És un clar retrocés respecte als acords
d’Oslo. Per cert, que el fracàs d’Oslo
no va ser per culpa dels palestins, sinó
perquè mentre es parlava de desmantellar els assentaments, Barak ja n’havia autoritzat de nous, això, entre altres situacions que el govern d’Israel
va negar o senzillament va amagar.
El “full de ruta” no té cap sentit si no es
desarmen les dues parts, això el primer de
tot. En aquest moment, en aquest procés,
no es parla de desmantellar els assentaments sinó de “congelar” els que ja hi són.
Fixa’t en el mur que s’està construint, no
és qualsevol cosa, és un fet importantíssim. Aquest mur representa una separació entre la població israeliana i la pales-

tina, però, sobretot, és una manera més
de prendre territori, terres palestines.
Aquest mur, que té uns vuit metres d’alçada, està separat per un tancat de filferro que pel cantó palestí representa agafar
més terra, sigui de cultius, o del que sigui, i pel cantó israelià, hi ha uns quants
metres més de terra batuda on, si suposadament passa una persona palestina,
els soldats tindran dret a interceptar-lo,
o el que és el mateix, el dret a disparar.
Això juntament amb el fet que les poblacions palestines queden incomunicades
entre si. Quin Estat palestí serà aquest?
Jerusalem, 2005

Malgrat això encara conservem i mantenim trobades simbòliques per a nosaltres, com, per exemple, quan celebrem
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Khulood Badawi

On vas néixer?

A quin grup o organització pertanys i
quin treball esteu fent?

Em dic Khulood Badawi, sóc una dona
palestina ciutadana d’Israel. Vaig néixer a
Natzaret, al nord d’Israel. Em vaig desplaçar a viure a Jerusalem Est.

Vaig estudiar, a la Universitat de Haifa,
Història del poble jueu i Llengua àrab.

Estic treballant a ACRI, Associació pels
Drets Civils a Israel (The Association for
Civil Rights in Israel). Dins d’aquest grup
estic duent a terme una investigació sobre
el mur de l’apartheid als territoris ocupats
i l’impacte d’aquest sobre la societat civil
palestina.

mo part de la Coalició de les Dones per la
Pau (Coalition of Women for Peace), i de
Bat-Shalom.

Sóc activista del Moviment Israelià Contra l’Ocupació i el Racisme i també pels
drets de les dones dins de l’organització
Taayush, Àrabs-Jueus junts, i també for-
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Vaig ser la primera dona escollida com
a secretària pel Front Democràtic per la
Pau i la Igualtat. La nostra política era la
de millorar la situació dels i les estudiants
àrabs dins de la universitat. Dins de la universitat vaig interessar-me per les xerrades que donaven la Coalició de les Dones
(Coalition of Women), em va impressionar

que dones israelianes i homes estiguessin defensant el mateix que nosaltres, és
a dir, que estiguessin al costat de la població àrab.
Taayush i la Coalició de les Dones organitzen sortides pels estudiants i per la població israeliana perquè vegin l’altra cara
d’Israel. L’única cosa que coneixen del
mur és que es fa per aturar terroristes i
per a la seguretat d’Israel. No coneixen les
conseqüències humanes ni què està passant a l’altre cantó. Nosaltres organitzem

Quina és la teva implicació en
aquestes organitzacions?

Com vas conèixer aquests grups i
com vas connectar-hi?

xerrades amb la població palestina que
està afectada pel mur i amb aquestes i
aquests estudiants que hi van com a civils
no com a soldats, per escoltar. S’adonen
que aquest mur produeix pobresa, discriminació i racisme. Necessitem aquestes
veus israelianes que presenten la situació
i col·laboren amb la veu palestina.
Com a dona palestina tinc un paper important, que és el de servir d’unió entre les
dues parts, la d’Israel i la de Palestina dins
els territoris ocupats.

Aquests grups tenen un paper important,
perquè no pretenen ensenyar a ser pacifistes ben intencionats, sinó que van a
aprendre amb l’altra gent i a educar d’altres sobre com treballar per la pau i la seguretat per a tothom. El llenguatge del poder no ha permès una veritable associació
ni relacions entre palestins i israelians. Les
veritables relacions s’han de construir entre la població israeliana i palestina que té
els mateixos objectius i intencions de treballar per la pau i no des d’un sentiment
de por dels uns vers els altres. Relacions
basades entre iguals. Israel ha desenvolu-

pat un llenguatge de la por, basat en elements racistes, i el que volem és construir
una nova forma de pensar, amb nous valors per a l’educació de com viure plegats
i com construir plegats des d’una realitat
que desitgem tenir com a persones, i no
donar el dret a decidir als polítics de la
guerra i l’ocupació.

Desprès d’haver assistit a la Universitat
de Haifa vaig començar com a activista
del moviment estudiantil àrab. Vaig treballar en el Partit del Front Democràtic dins
de la universitat. La meva activitat principal va ser aconseguir la igualtat i la democràcia per a les i els estudiants àrabs
dins de la universitat. Quan la Segona
Intifada va esclatar, vaig sentir la necessitat de fer alguna cosa contra la violèn-

cia israeliana dins d’Israel, és a dir, la violència exercida contra la població àrab
ciutadana d’Israel. Els primers dies de la
Intifada van morir 143 ciutadans palestins d’Israel a mans de la policia israeliana, durant manifestacions pacífiques
en contra de la violència de l’ocupació.

Aquests grups han aconseguit resistir els
tabús i l’educació militarista, i s’han negat
a col·laborar amb el sistema que ens està matant.
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Quins són els teus referents
feministes-antimilitaristes?

Des de molt jove tinc consciència feminista i vaig adonar-me de seguida que
pel que fa les dones, aquí a Israel, i com
a dona àrab, hem de treballar contra dos
Estats que ens reprimeixen i ens ocupen:
l’Estat d’Israel i el patriarcal.

olència contra les dones. La relació entre
militarisme i violència masclista és un fet
que la mateixa societat no vol reconèixer
i per això el grup de la Coalició de Dones
treballem per visibilitzar aquesta situació i
per canviar-la.

I em considero antimilitarista des de sempre, per això formo part dels grups que
donen suport als objectors/es de consciència i la joventut que refusa fer el servei
militar.

Treballar per una educació per la pau vol
dir que s’ha de començar per desconstruir
la imatge de l’altre com a enemic i el discurs de la por, per poder construir una relació d’iguals que ens permeti avançar en
el treball per la pau en un futur proper.

El militarisme que impregna la societat israeliana té un impacte directe sobre la vi-

TAL ARAN

Jerusalem, 2006
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Vaig néixer a Israel. Als nou anys és quan
prenc consciència de la situació que s’està desenvolupant al meu país, a partir de
conèixer les Mares per la Pau, que es manifestaven a les cruïlles dels carrers, amb
pancartes, mostrant el seu rebuig contra
la guerra (Israel-Líban).
Més endavant, durant la presidència de
Nethanyau, cada dia apareixen noves
simbologies, nous senyals, i m’adono que
el discurs que s’està estenent entre la població és una gran mentida.
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Hi ha una frase al llibre d’Amira Haas (Boir
la mer de Gaza), que parla de la vergonya,
fent referència a la situació entre Alemanya i la comunitat jueva durant el nazisme, i això em va fer despertar, em va fer
establir un paral·lelisme entre el que està
passant amb Israel i Palestina. Començo a New Profile i, de cop, la Intifada. Em
desconcerto, però conec altres activistes,
altres dones, altres persones de la societat civil. No estic sola!
Per altra banda, continuava tenint una ver-
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sió dels fets, una sola cara de les diferents
realitats que hi ha a Israel; volia conèixer
dones arabopalestines, conèixer altres realitats, i vaig pensar com podia connectar-hi i en quina llengua: en hebreu, en

anglès? Vaig pensar “un altre cop les llengües de l’imperialisme, de l’ocupació!” i
vaig decidir que aprendria àrab. Però el so
de la llengua àrab em recorda moments
de sang, perquè als cinc anys quan vaig
sentir per primera vegada parlar en àrab
va ser en un moment violent.

Com definiries l’organització
New Profile?

En principi el grup sorgí per parlar, trobarse per comentar llibres, i va ser a través
d’una de les mares de l’organització (ma-

res pel retorn dels soldats al Líban), que
vam decidir que era el moment de posicionar-se, de ser activistes contra el militarisme de les ments i de la societat.

Què heu aconseguit en tots
aquests anys?

Tenim influències, tenim un discurs propi, hem fet un treball de sensibilització i
conscienciació a individus, no tant a col·

lectius. El treball del militarisme no comença i acaba amb la guerra. Alguns dels
i les joves que rebutgen fer el servei militar
després s’han incorporat al nostre grup.

Acabem l’entrevista amb la Tal demanant-li com veu el futur entre els dos
pobles.

Tinc una visió molt pessimista i prefereixo pensar en el moment i que aquest
moment és significatiu. Observo un gir
cap al feixisme a l’Estat d’Israel i m’entristeix. D’aquí a deu anys, si això continua així, prefereixo pensar a viure en un
altre lloc... No em veig de quixot aquí.
De moment continua també el meu procés de treball personal, de treballar con-

tra la vergonya que encara sento, la meva responsabilitat, la culpabilitat, com
a dona oprimida per l’estat militarista. Tot això em comprimeix, i em comporta un sentiment aclaparador, producte de la militarització de l’anima.

Jaffa, estiu de 2005

palestina

Et maltracten les paraules
i d’això en diuen PAU,
malbaraten els intents
i et deixen un bri d’aire
caducat.
T’aixeques
amb les forces defallides
però, dempeus,
prens de nou les paraules
i les mans de les dones
que t’envolten mar enllà.
De nou,
prens la força
i la paraula
de nou —un crit—
que remouen els neguits
dels que resten en calma.
Un crit
que traspassa fronteres
i les línies invisibles
i arriba fins a l’aire
on es dibuixa un sol mot:
JUNTES EN UNA MATEIXA ABRAÇADA

PALESTINA, TERRA, POBLE, MARE!

DONES X DONES
Vicky Moreno C.
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Mar Carib
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Ciutat de
Panamà

veneçuela

COLÒMBIA
ORIGEN
I SITUACIÓ ACTUAL
DEL
ORIGEN
I ANTECEDENTS
DEL CONFLICTE
CONFLICTE ARMAT A COLÒMBIA
La dinàmica de la violència a Colòmbia
ens fa referir-nos a un conflicte armat simultani a un conflicte polític, cultural i social, sorgit d’una multiplicitat de factors
que s’han anat acumulant i transformant
al llarg de la història. La interdependència
d’aquests provoca la prolongació, virulència i extensió de la guerra fins a l’actualitat, des de l’àrea rural a l’urbana, tot manifestant-se de forma directa, estructural
i cultural.
Alguns dels factors més rellevants d’aquest
conflicte armat són els següents:

COLÒMBIA
Bogotà

Oceà Pacífic

- La feblesa de l’Estat, fruit d’una política
basada en els interessos de grup més
que en el benefici del conjunt del país.
- Les pràctiques d’exclusió social i política
violenta de sectors populars han “normalitzat” la pràctica de l’eliminació física
de l’oposició.

Quito
EQUADOR
brasil
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perú

- La desigualtat social: el 80% de la propietat de la terra útil per a l’explotació
agropecuària està concentrada en mans
de l’1,5% dels terratinents. El 20% de
les famílies més riques concentren el
53% dels ingressos i, per tant, el 64%
de la població colombiana, el 59% de la
qual són dones, es troba sota el llindar
de la pobresa.

- La disputa pel control dels recursos naturals, tant dels productes lícits (maragdes, or) com dels il·lícits (cultius de coca i rosella per a la producció de droga),
possibiliten l’autonomia bèl·lica dels diferents actors armats.

que es va retroalimentant i intensificant.
La dinàmica dels actors armats passa per
la pressió i el control del territori i el sotmetiment del teixit social. Implica usar estratègies de terror que polaritzen, desintegren i atemoreixen tota la població.

- Els interessos internacionals pel control
de les riqueses naturals i la posició geoestratègica de la regió andina i amazònica: els EUA donen suport militarment a
les FFAA colombianes a través del Plan
Colombia. També impulsen l’Àrea de
Lliure Comerç de les Amèriques (ALCA)
i la Iniciativa Regional Andina.

Però la societat civil, més enllà de ser una
víctima, els darrers anys ha augmentat la
seva resposta de resistència a la guerra i
la seva capacitat propositiva en la construcció d’iniciatives de pau locals i regionals, malgrat que actualment no hi ha un
procés de negociació nacional. D’aquesta
altra història creativa i reconciliadora, resistent a l’ús de la violència, trobem diferents iniciatives socials de pau: des de les
comunitats de pau i d’autodeterminació,
els objectors de consciència, els sindicats, els camperols, etc. Entre aquestes,
les iniciatives sorgides des de les dones.

- Mitjans de comunicació i educació: juguen una funció important en el foment i
l’expansió d’una única lògica destructiva
i violenta de resoldre els conflictes. Cap
a la meitat dels anys seixanta sorgeixen
diverses guerrilles, justificant-se en l’exclusió política i social en què es troba la
majoria de la població. A la dècada dels
vuitanta, es posa en marxa l’estratègia
de defensa del poder establert amb mètodes irregulars, coneguts com a forces
paramilitars, al voltant de les quals s’hi
aglutinen diversos terratinents, ramaders, industrials, comerciants i narcotraficants per combatre les guerrilles.
Les accions de cadascun dels actors armats provoquen una espiral de violència

El Moviment Nacional de Dones Colombianes és també un punt de referència important per a la construcció de pau en el
seu país.
Malgrat la polarització que hi ha a Colòmbia, les dones han aconseguit coordinarse per tal d’incidir a escalal nacional en la
creació d’una opinió pública que incorpora referències antimilitaristes i feministes.
També s’ha mogut en el si de les instàncies polítiques del seu país (sensibilització i
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responsabilització davant les conseqüències de la guerra en les dones).
Les dones representen més de la meitat
de la població del país. Elles són les víctimes principals de la guerra i, al mateix
temps, són les grans actrius de la construcció de pau: van aconseguit mobilitzar

Barcelona, 24 de maig del 2004
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MÓNICA VALENCIA

40.000 dones l’any 2002 i tenen gran capacitat per fer de mitjanceres tant en l’espai privat com en el públic.
S’han proposat formar part de la futura
taula de negociació, com a part integrant
de la societat civil, entre els actors armats
i el govern.

Quina és la situació de
Colòmbia?

Seria molt llarg d’explicar la situació de
Colòmbia, un país amb un conflicte armat
intern. Però, resumint molt, es pot dir que
l’origen d’aquest conflicte armat es troba en dos factors principals: l’existència
d’un repartiment no equitatiu de la terra i
l’acumulació il·legítima d’aquesta per part
d’una classe privilegiada fent servir practiques violentes contra la població autòctona. I l’altre factor és l’absència de l’Estat i
la seva debilitat per estar present en tot el
territori nacional. No solament a través del
seu estament militar sinó a través de les
seves institucions públiques, educatives,
de salut, de justícia, etc. Arran d’aquests
dos factors principals varen sorgir i es
van expandir les guerrilles. Més tard, als
anys vuitanta van aparèixer els grups de
les autodefenses amb la finalitat d’acabar

amb les guerrilles. Els grups de les autodefenses van créixer a Colòmbia amb
el coneixement de l’Estat colombià i, en
moltes ocasions, han generat violència en
connivència amb diferents forces del mateix Estat colombià. Aquest conflicte armat que patim a Colòmbia s’origina, creix
i s’expandeix al voltant del tema del territori. Nosaltres, la Ruta Pacífica, diem que
a Colòmbia la guerra és present als llocs
on s’ubiquen els millors recursos del país,
que la guerra és un assumpte geopolíticament molt estratègic per als interessos
econòmics nacionals i internacionals. El
control del territori permet controlar tots
els productes produïts (legals o il·legals,
armes, drogues), com també la seva comercialització.
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Com vas començar a participar en el
feminisme?

Però com va sorgir la
Ruta Pacífica?
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Va ser quan estudiava a la universitat. Però crec que el feminisme sempre ha estat molt present en mi des de petita i jo
mai no he pogut saber el perquè, perquè
la meva mare no és feminista, tampoc és
una dona que estigui reivindicant els drets
de les dones. Jo, ja des de molt petita, recordo que en la vida quotidiana de la família em barallava pel tema de la desigualtat:
per exemple, quan m’aixecava el dissabte
ajudava a arreglar la casa i el meu germà
se n’anava a jugar, i jo deia “per què ell
sí que pot anar a jugar i jo m’he de posar
a arreglar la casa? Per què jo he de començar a rentar la meva roba en aquesta
edat?” El meu germà i jo ens portem 18
mesos i les tasques domèstiques que ens
assignaven eren molt diferents. Llavors ja,
des de petita, aquestes coses m’enutjaven. El fet d’estudiar a la universitat em
va facilitar involucrar-me en el feminisme.
Jo vaig estudiar sociologia i vaig començar a interessar-me molt per la sexualitat,
pel meu cos, per la manera com funciono,
per una quantitat de coses... Llavors vaig
començar a aprofundir en el tema i a interessar-me per assumptes d’autocura i de
feminisme. Al mateix temps, vaig conèixer
un grup d’amigues estudiants de sociologia que participaven en un grup d’estudis

de gènere i m’hi vaig afegir. Al cap de dos
anys vam aconseguir emetre un programa
de ràdio sobre gènere a l’emissora de la
Universitat d’Antioquía que va durar cinc
anys. Participar en aquell grup ens va facilitar conèixer el moviment social de les
dones. Va ser l’any 1993-1994 quan l’alcaldia i la societat civil van organitzar una
sèrie de seminaris per pensar “Alternatives de futur per a Medellín”, ja que en
aquella època vivíem tota la violència sorgida a causa del narcotràfic. A partir d’allà
es van formar unes taules de treball, entre
les quals la Taula de Treball de Dones de
Medellín. El seu objectiu era analitzar la situació de les dones i quines eren les seves
alternatives de futur. Participaven moltes
organitzacions de dones de la ciutat que
formaven part del moviment social de dones a Colòmbia i nosaltres ens vam animar a participar com a grup d’estudi de
gènere de la universitat. Aquesta taula va
continuar fins a dia d’avui. A partir de participar en aquesta taula va ser quan vaig
conèixer la Corporación Vamos Mujer en
la qual treballo actualment des de 1997.
Aquesta Corporación treballa amb dones
populars en el sector urbà i rural de Medellín i d’Antioquía.

Podem dir que la Ruta Pacífica es va fecundar en la Taula de Treball de Dones de
Medellín. Les organitzacions que en formaven part van començar a preocupar-se
de les dones enmig del conflicte armat.
En aquest any, 1995, hi havia una situació extrema a Urabá, un dels municipis
del Departament d’Antioquía. Allà la confrontació entre grups de guerrilla i grups

paramilitars per apropiar-se d’aquell territori era molt intensa perquè és un lloc
molt proper al canal panamericà. Llavors
els grups armats es barallaven per aquest
territori, però qui sofria les conseqüències de l’enfrontament era la població civil
d’aquell lloc. A la Taula de Treball de Dones de Medellín i altres organitzacions de
dones a Bogotà va arribar la notícia que

Llavors, des del començament us
reconeixeu com a pacifistes i també
feministes?

el 95% de dones d’aquella zona havien
estat violades, almenys per un actor armat. És una zona on viuen sobretot comunitats indígenes i afrodescendents. Cada
dia veiem notícies de matances: “Han assassinat 15 camperols, han assassinat 10
treballadors de les bananeres.” Però del
que passava a les dones en el conflicte
no en sortia res i menys de les violacions
de les dones de les comunitats indígenes.
Aquest fet va encendre les alarmes entre
nosaltres i vam començar a preguntarnos “Què està passant amb les dones en
aquest conflicte armat, que passen invisibilitzades pels mitjans de comunicació?”
Així doncs, vam decidir fer la primera mobilització traslladant-nos en autobusos
fins a l’Urabá amb la finalitat de cridar
l’atenció del nostre govern, dels mitjans
de comunicació i de la societat en general
sobre el que tots els actors armats estaven fent a les dones indígenes en aquella
zona del país. Ens va costar un any preparar aquella mobilització, vàrem estar
en converses entre les diferents organitzacions del moviment social de dones a
Colòmbia sobre com podíem acompanyar
la denúncia, com podíem ser solidàries
amb aquelles dones, com podíem acompanyar la proposta dels indígenes de neutralitat activa (no donar suport a cap proposta armada) i fer una reivindicació des
de les dones. A poc a poc, vam decidir

que el millor era organitzar una mobilització en autobusos cap al lloc dels fets. Per
tant, l’any 1996 vam sortir cap a l’Urabá
com a acte de “La Refundación de Urabá”. És a dir, representava un acte simbòlic d’inundar aquell territori de dones i
mirar de treure pacíficament els guerrers
d’aquells territoris. Vam aconseguir mobilitzar-nos dues mil dones, més totes
aquelles que estaven a la zona de l’Urabá.
Des d’aquell any vam començar tot un treball de vincular la proposta política i ètica
de la Ruta Pacífica de forma molt intuïtiva fins que es va construir la nostra actual
proposta. Des del començament sabíem
que érem pacifistes. És a dir que, d’entrada, el nostre primer rebuig era a la guerra
com a mètode per acabar amb el conflicte
armat. Per contra, el que nosaltres proposàvem era la cerca d’una sortida política
i negociada al conflicte armat del nostre
país.

Sí, però no ens adscrivim a un sol feminisme, ja que som una expressió més àmplia
del moviment de dones de Colòmbia. Els
feminismes són molt diversos i recollim de
cada un d’ells elements que ens semblen
interessants pel que fem en cada moment.
Des de la primera mobilització va prendre

rellevància el nostre propòsit polític de denúncia, de reivindicació, de protecció dels
drets de les dones, de fer visible quina
és la situació de violència contra les dones en el conflicte armat. I, avui en dia,
finalment, ja es reconeix que una arma de
guerra és la utilització del cos de les dones

Any rere any hem anat fent mobilitzacions
on s’han anat sumant més organitzacions
de dones i, actualment, som un moviment
que estem articulades en nou regions en
el país, nou ciutats fan de punt d’enllaç
a nivell regional. Devem ser al voltant de
tres mil dones. Els darrers dimarts de cada mes totes les ciutats on la Ruta Pacífica està present fem l’acte de Dones de
Negre.
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Per què no ens expliques més
això dels colors?

Com treballeu de forma concreta?
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com a botí de guerra. La nostra denúncia
la vestim i expressem de forma simbòlica.
És a dir, recollim la nostra història, la història de les dones i n’extraiem els elements
de la quotidianitat per plantejar diferents
significats davant del tema de la guerra i
respecte a la construcció de la pau. Volem
arribar a la gent amb un llenguatge diferent al llenguatge dels discursos polítics,
amb un llenguatge sorgit del nostre cos,
d’allò que és quotidià, de cada una de les
nostres cultures, tot això són fonts d’extracció de símbols connectats a propostes de pau i rebuig a la guerra. Per exemple, els darrers anys, des del 2000, hem

incorporat a les nostres mobilitzacions un
element molt important que és una olla
que hem decorat amb diferents elements i
que en el fons té dibuixada una arma ratllada. Volem expressar que estem rebutjant l’ús de les armes i que estem a favor
de polítiques que facin prioritària l’alimentació, la vida. A més, l’olla és un element
simbòlic que va sorgir de l’Organización
Femenina Popular de Barrancabermeja, una de les organitzacions amb qui la
Ruta Pacífica té aliances des de fa anys.
Un altre exemple seria la forma de representar la veritat, la justícia, la reparació, l’esperança a través dels colors.

El verd significa esperança, el groc la veritat, el blanc és la justícia, el blau representa la reparació, el taronja és la resistència
i el negre és el color que vàrem incorporar
l’any 2000 quan vàrem començar a formar part de la Xarxa Internacional de Dones de Negre. El negre simbolitza el dol i
el dolor per la pèrdua que genera la guerra, tant en vides humanes com en la devastació econòmica, social, ecològica...
Tornant al blau, amb ell ens referim a la
reparació física, emocional, simbòlica,
econòmica. Tots els nivells de reparació
que són necessaris per garantir un procés
de reconciliació real. Per exemple, davant dels processos de negociació amb
els paramilitars que hi ha hagut en aquest

país, el nostre temor és que s’instal·li la
impunitat, que no es pugui reconstruir ni
la memòria històrica, ni assumir la responsabilitat que han tingut els actors armats i l’Estat colombià i totes les forces
econòmiques i socials que han afavorit
la presència d’aquests actors armats en
diferents regions. En aquesta negociació
s’ha parlat mínimament de la justícia davant dels fets de la violència contra les
dones, les violacions, els embarassos forçats, l’esclavitud sexual i domèstica, etc.
Nosaltres, com a Ruta, reivindiquem des
del 1996 la necessitat que a Colòmbia hi
hagi una sortida política i negociada del
conflicte armat amb veritat, justícia i reparació, i que s’incloguin els crims contra
les dones com a crims de lesa humanitat.

Des del 1996 vàrem ser les primeres que
vàrem començar a parlar del que estava
passant a les dones enmig del conflicte armat. Vàrem obrir l’escenari per poder par-

lar dels crims contra les dones en la guerra, de la utilització dels cossos com a botí
de guerra, la utilització de les dones com
a territori simbòlic, de l’enemic que es vi

I no teniu por?

A partir de cada mobilització, travessant pobles i ciutats, heu notat si s’ha
ampliat el vostre moviment?

ola per avergonyir-lo i demostrar el poder.
En segon lloc, jo m’atreviria a dir que la
Ruta Pacífica, a partir de les seves mobilitzacions va obrir un escenari humanitari, va demostrar que era possible fer
actes de mobilització a Colòmbia sense
córrer riscos, sense que ens passés res
i sense entrar en cap tipus de negociació perquè ens permetessin arribar a les
zones on volíem anar. I crec que això és
molt important perquè la mobilització no

és solament la mobilització física de les
dones, sinó que és tota la mobilització
d’un llenguatge simbòlic que expressa les
nostres denúncies, d’acompanyar les dones en el conflicte armat, etc. Cada cop
que ens proposàvem una mobilització ens
deien “esteu boges”. Quan vàrem anar al
Putumayo, el 2003, travessant amb 110
autocars tot el país, la majoria ens deia
“esteu boges, no hi arribareu”. I amb 110
autocars ens vàrem plantar al Putumayo.

Tenim la nostra estratègia de protecció, en
totes les mobilitzacions fem un corredor
humanitari. És a dir, per mitjà d’un comunicat sol·licitem als actors armats il·legals i
a l’Estat colombià el respecte a la mobilització, que no es produeixin actes d’agressió contra la mobilització.

si passa alguna cosa durant la mobilització i demanem que, si ens passa alguna cosa, es demani la responsabilitat de
l’Estat colombià.

També informem a nivell nacional i internacional perquè tothom estigui atent per

També fem rituals de protecció abans
d’iniciar la marxa i durant la marxa tenim cura les unes de les altres, és el que
nosaltres anomenem “sororitat”: un acte
simbòlic permanent.

Algunes vegades sí que s’hi han afegit dones i nens que ens diuen “jo vull formar
part de la Ruta”.

crec que ells deixin de menjar quatre dies
perquè jo no hi sóc. Si no són capaços de
fer-se el dinar...”

A través de la mobilització, a més, hem pogut conèixer el país i diferents realitats en
què es troben altres dones. Per a moltes
dones, la Ruta és la seva primera experiència de sortir de casa seva, del seu barri,
de la ciutat on viuen, per a moltes d’elles
això implica un acte de sobirania molt important: prendre la decisió d’anar a la mobilització. Durant aquest temps els homes
i la resta de la família han d’assumir les
tasques quotidianes que feien les dones:
“Jo me n’hi vaig igualment, d’acord? No

Prendre part de la mobilització les fa assumir tota una sèrie de decisions que obliguen a canvis en els rols de gènere en el si
de la seva família.
A més, la Ruta fa un treball permanent de
formació. Com quan vam anar a l’Urabá i
vam aprendre com és la seva economia
i què hi està passant. Les dones, quan
tornen de les mobilitzacions, expliquen la
història a les seves famílies i en els seus
espais quotidians de relació.
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Quins sectors de dones formen part de
la Ruta?

Som de tots els sectors: camperoles, indígenes, afrodescendents, mulates, mestisses (que som nosaltres) i algunes de blanques, universitàries, acadèmiques, dones
que formem part d’organitzacions feminis-

tes, dones d’organitzacions populars, dones sindicalistes, dones que fan treball comunitari, dones que sense fer aquest treball
volen formar part de la Ruta Pacífica, etc.

I, per pertànyer a la Ruta Pacífica, com
es fa? Tu dius “jo vull pertànyer-hi”
i ja està?

En aquests darrers anys hem tingut la necessitat, també pel context en què vivim,
de regular molt més la forma de participació. En la meva època, tot era molt més
espontani, podies incorporar-te a la ruta
sense més preàmbuls i començar a participar-hi. Això ha canviat. La primera raó
és que no tenim capacitat de fer reunions
amb tantes persones al mateix temps i ara
cada grup decideix escollir les seves representants. En segon lloc, per les condicions del context que vivim: reconeixem

que, en algunes ocasions, hi ha hagut dones que han estat utilitzades per actors
armats per fer d’infiltrades en l’organització. Nosaltres, per evitar això, fem un filtre molt senzill: si jo vull formar part de la
Ruta, a qui conec? Aquesta persona que
em coneix ha d’analitzar si jo comparteixo
els principis i hi actuo d’acord. D’aquesta
manera evitem gent que vulgui conèixernos des de dins per utilitzar-nos.

I quina relació teniu amb els moviments socials i pacifistes, o amb d’altres? Perquè dintre de la Ruta Pacífica
no hi ha grups polítics, oi?

No. Una característica de la Ruta és la seva gran diversitat de dones, però com a
moviment no ens adscrivim a cap partit,
religió ni ideologia.

ances a partir d’objectius concrets. Com
a moviment social de dones ens hem unit
en aliança amb altres moviments socials.
Per exemple, estem en el moviment per la
pau, en el moviment pels drets humans a
nivell nacional i, a nivell internacional, sobretot estem a la Xarxa Internacional de
Dones de Negre. Aquí, a Barcelona, hem
volgut avançar en contactes amb el moviment antiguerra i antiglobalització, però
això és un treball molt més lent.
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Barcelona, 2005

Quina és la situació actual
del teu país?

A Colòmbia, en aquests moments hi ha
un govern autoritari, feixista, que està
implementant unes polítiques que estan
acabant cada dia més amb les poques
possibilitats que tenim els colombians i
les colombianes per viure en condicions
dignes. Un govern que dificulta i estigmatitza la feina de les organitzacions soci-

als en defensa dels drets humans. Hi ha
una retallada dels drets humans a causa
de la militarització de la societat. Al mateix temps, s’avança en les polítiques neoliberals que estan implicant la posada
en marxa de diverses accions que lidera
el president, com són la venda de les poques empreses pròpies que hi ha al pa-

I sobre els moviments pacifistes a Colòmbia tenim una aliança amb altres plataformes de dones amb les quals hem desenvolupat diverses campanyes, com per
exemple “la desmilitarització i la recuperació de la vida civil i quotidiana”. Fem ali-
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Què enteneu sota aquests conceptes
feministes, pacifistes?
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ís, la privatització dels serveis de salut, la
implementació del famós TLC (que si s’arriba a firmar ens perjudicarà). Els preus que
imposen les multinacionals acabaran amb
els negocis dels petits comerciants i empreses, que són les del poble del comerç
informal. Veiem que cada dia és més difícil viure dignament, en condicions en les
quals puguem tirar endavant les nostres

famílies. Una de les nostres apostes és
oposar resistència a aquestes polítiques.
Per això, intentem coordinar-nos amb les
organitzacions colombianes interessades
a fi d’apuntar totes al mateix objectiu. No
sabem durant quan de temps podrem resistir, però un dels nostres objectius és
frenar d’alguna manera aquesta situació.

Les dones de l’OFP pensem que una de
les formes de resistir és en el que és quotidià. Per exemple, mirar des de les relacions quotidianes què podem fer davant
d’aquestes polítiques. Per això treballem
amb les dones sensibilitzant-les, facilitant-los una altra mirada de la realitat des
de la globalitat i visió crítica. Aquest govern té una manera de dir les coses, de
plantejar-les, que fa que sigui molt fàcil
que la gent corrent entri en la seva lògica militarista justificada com a mecanisme
que garanteix la seguretat i que les persones se sentin protegides a partir d’un
Estat fort bèl·licament i que reprimeix. Per
tant, la nostra tasca més important és revelar a les dones tots els angles d’aquesta política perquè elles puguin descobrir
la falsa seguretat que ofereix l’aposta militar del govern. Treballant amb elles l’entesa de la seguretat quan l’Estat garanteix
a la població tots els seus drets i un ple
desenvolupament. La nostra actuació des
de la quotidianitat ha estat anar estimulant les dones a formar part dels processos organitzatius en els quals elles tornin
a recuperar la història, la memòria, formin
petits grups productius, fent planters dels
productes que es donen a la regió que en
molts llocs s’han deixat de cultivar. Per

exemple, et quedes aterrida perquè en
aquesta regió en la qual es pot cultivar
la iuca, la carabassa, el plàtan, la gent ha
deixat de plantar tots aquests productes
per plantar la palma africana, el cautxú,
productes implementats per megaprojectes que varen instal·lar aquí. La gent pensa que aquest és el gran negoci del futur.
La gent cau en aquesta lògica sense tenir
en compte que ens estan desarrelant els
nostres productes i que perdem capacitat
d’autoproveïment. D’aquí a poc, per no dir
ja, ens haurem fet dependents dels productes importats, molts dels quals transgènics. El fet de cultivar els nostres propis
productes, i gràcies a la seva diversitat,
ens evitava passar gana. El fet que estem
treballant amb les dones en petits projectes d’horts casolans, plantes medicinals,
és una forma de resistir davant les polítiques que s’estan implementant.famílies. Una de les nostres apostes és oposar
resistència a aquestes polítiques. Per això, intentem coordinar-nos amb les organitzacions colombianes interessades a fi
d’apuntar totes al mateix objectiu. No sabem durant quan de temps podrem resistir, però un dels nostres objectius és frenar
d’alguna manera aquesta situació.

Com treballeu l’antimilitarisme?

Nosaltres hem estat treballant des de les
famílies, sobretot des de la població jove per estimular l’objecció de consciència. Directament amb les dones treballem
l’actitud de no formar part d’una guerra,
de cap de les bandes. Estem treballant el
tema de l’objecció de consciència i l’objecció fiscal. Tenim una petita cooperativa
i havíem de pagar un impost a la guerra al
qual ens vàrem negar. No seria coherent
pagar aquest impost i fins ara no l’hem
pagat: “Ni una dona ni un home ni un peso per a la guerra” diem nosaltres. Allà, a
Barranca, la majoria de les organitzacions
han acceptat aquesta via de pagar aquest
impost. Nosaltres vàrem dir que no. En
aquests moments, ens han començat a

enviar-nos comunicats perquè paguem.
Per això vàrem organitzar tota una campanya social explicant per què no pagàvem. Actualment estem esbrinant periòdicament com ens pot afectar i fins ara no
ha passat rés. Passi el que passi, nosaltres no pagarem.

Què enteneu per feminisme?

Nosaltres som dones que no ens considerem ni feministes, la paraula feminista per
a nosaltres és un terme que utilitzem poc
en el nostre discurs. Som dones populars. És a dir, hem treballat la consciència
de classe i també de gènere; de violèn-

cia contra el nostre gènere i de les classes
populars, que som qui amb més rigor patim la injustícia i la desatenció per part del
nostre govern. Però entre les dones que
formem part de la junta i de l’organització
sí que treballem molt més el feminisme.

Què enteneu per resistència?

La resistència és una postura política d’enfrontar, de no callar, d’apartar-nos, és una
postura d’oposició, és el que hem fet tot el
temps amb les polítiques que ens han anat
implantant els diferents governs. També és
una postura d’actuar per a la construcció

dels nostres drets. La situació violenta en
la qual vivim des de fa anys ens ha obligat
a optar per la resistència com la forma de
desenvolupar les nostres tasques diàries.
sí que treballem molt més el feminisme.

Quines activitats de resistència
heu fet?

Els darrers anys hem fet moltes accions,
algunes de les quals són les següents:
Quan els paramilitars varen entrar a Barrancabermeja el 2000 van expropiar els
habitatges a moltes famílies per apoderarse’n. A nosaltres també ens varen exigir

entregar la Casa de la Mujer en el sector
sud-oriental de Barrancabermeja. La nostra resposta va ser contundent: vàrem
omplir la casa de dones, de famílies i amb
l’acompanyament internacional, d’organitzacions locals i nacionals, ens vàrem man-

Una altra forma de treballar l’antimilitarisme és la nostra pràctica d’oposició durant
31 anys al model de poder extrem des de
les armes en un context sociopolític marcat per la presència de tots els actors armats durant més de 50 anys, ahir la subversió en totes les seves expressions, avui
el paramilitarisme i sempre la repressió de
l’Estat a través del seu peu de força.
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tenir en vigílies permanents i en jornades
simbòliques de resistència que ens varen
permetre mantenir-nos en el sector i avui
el procés es desenvolupa àmpliament.
L’acte de commemoració del 8 de març,
Dia Internacional de la Dona del 2001 va
ser declarat objectiu militar pels paramilitars, els quals pretenien que no féssim
cap mena de manifestació com les que
per tradició i per dret hem fet. Ens vàrem
disputar aleshores el dret a la cosa pública i a la lliure expressió com a subjectes
socials. Vàrem sortir en una gran marxa
malgrat les amenaces.

Quina simbologia feu servir?

Durant tota la nostra historia hem enfortit estrets lligams d’identitat de gènere i
de classe a través de símbols que, al seu
torn, han alimentat l’imaginari de resistència activa, davant la regió, el país i el món.
Alguns símbols serien els següents:
Les bates negres de resistència, de fortalesa, resistència davant la mort ja que formem part del moviment internacional de
dones de negre.
La llum, símbol d’esperança, d’il·luminació
davant de totes les accions.
La trena, cadenes, flors, claus, foc, fulles
d’arbre, tots els quals símbols de vida,
unitat i esperança.
L’olla buida reflecteix la resistència davant la pobresa i la fam. El so de les olles
buides és la veu de protesta que s’aixeca
per resistir-nos davant la desatenció per
part de l’Estat davant les garanties bàsi-
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Quan els paramilitars ens demanaren una
olla i ens hi vàrem negar, malgrat les possibles repercussions posteriors. Si acceptàvem, seria l’inici de la pèrdua de la nostra autonomia davant l’actor.

Quins resultats principals destaqueu?

Resultats? Penso que l’OFP en aquest
procés de 33 anys hem anat guanyant
reconeixement i respecte per part de les
autoritats, perquè hem estat molt transparents. Però també hem estat una organització que ha tingut uns principis d’autonomia i civilitat molt clars i ferms, que
hem expressat en tot moment. Per això no hem estat cooptades per cap actor armat dels que han estat a la nostra
regió, com fou abans la guerrilla i ara els
paramilitars. Sempre hem tingut la mateixa postura ferma i clara davant els
actors armats, siguin legals o il·legals.
Això és el que ens ha mantingut, hem estat molt coherents en el que fem, en el
que diem des de la nostra quotidianitat.

Hem estat molt coherents i això ens ha
permès aquest respecte, però també el
suport i el reconeixement que hem tingut a nivell internacional d’organitzacions
i d’ambaixades. Ambdues qüestions ens
han permès tenir incidència a la regió, hem
aconseguit negociar, arribar a acords amb
el govern local, que ens escolti, que tingui
en compte la nostra posició davant de situacions que es donen a la regió. Quan hi
ha reunions amb el govern nacional, sempre ens té en compte, ens conviden a participar, per donar a conèixer la nostra opinió des de la situació que nosaltres estem
vivint a la regió i per a nosaltres és molt
important que se’ns tingui en compte.

Quines relacions teniu amb
d’altres grups?

Nosaltres en el Magdalena Medio ens relacionem amb sindicats, els pocs que
queden, amb altres grups de dones que hi

ha a la regió, a nivell nacional amb la Ruta
Pacífica i amb sindicats. Tenim presència
nacional.

I en l’àmbit internacional?

Ens relacionem amb la Xarxa de Dones de
Negre, amb altres organitzacions de do-

nes, per exemple, de Veneçuela i d’altres
països centreamericans i sud-americans.

Finalment, resistència també són els programes productius que desenvolupem
davant la imposició dels megaprojectes
i monocultius, el concepte de seguretat
que manegem, etc. Resistència és que
encara existim després de 31 anys.

ques que ha d’oferir-nos de feina, salut i
educació.
L’estel, un símbol que traiem ara, no recordo quan, però vam aixecar molts estels elaborats amb els rebuts dels serveis
públics, davant del cobrament d’aquests
serveis que cada vegada anaven pujant
perquè han estat empreses que han deixat de ser públiques i han passat a mans
d’empreses transnacionals. La privatització dels serveis públics ha fet que els seus
costos s’hagin incrementat d’una manera molt accelerada. Com a resistència davant d’aquesta situació vàrem agafar i elevar els estels simbolitzant el seu rebuig.

Jerusalem, 2005

El símbol de les claus de la resistència va
sortir el 2000 quan va començar a imposar-se el paramilitarisme. Aquests varen
arribar a demanar-nos les claus d’una de
les nostres seus. Ens hi vàrem oposar, nosaltres no entreguem els nostres despatxos, ja que són civils i per a civils.
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RÚSSIA / TXETXÈNIA
Origen
i antecedents
ORIGEN
I del
ANTECEDENTS DEL CONFLICTE
conflicte

Moscou

Les relacions entre Rússia i Txetxènia
són com una mena de successió d’episodis dramàtics que des de la segona meitat del segle xx han anat configurant les percepcions recíproques i, per
tant, no es pot analitzar la situació actual sense fer una referència al passat.
Txetxènia és l’únic cas de secessió que
ha conegut la Federació Russa. La por
a un possible efecte “dominó” va servir al Kremlim com a pretext per a la
primera intervenció a finals de 1994.

ucraïna

rússia

Mar
Negra

txetxènia
Grozni

Mar
Càspia

geòrgia
Tbilisi
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turquia

armènia

azerbaidjan

Aslan Masjàdov, que va signar el cessament de la guerra el 1996 i va ser escollit president a començaments del 1997,
no va aconseguir l’estabilitat de Txetxènia. L’actual president Vladimir Putin, en
plena lluita global contra el terrorisme, va
trobar l’excusa perfecta per iniciar o continuar el que seria la Segona Guerra Txetxena. La idea que encara persisteix que el
president Putin treballa a Txetxènia per la
causa de la democràcia recorda el mateix
discurs d’un altre president, el president
Bush, que està fent el mateix a l’Iraq. Després de l’11 de setembre del 2001, sota el
paraigua del terrorisme internacional, els
conflictes actuals queden desdibuixats
pel que fa les seves veritables claus. La
qüestió del terrorisme islàmic s’ha convertit en la clau de lectura dominant del
conflicte txetxè, una hipòtesi alimentada per la multiplicació d’actes terroristes
i, especialment, pels atemptats suïcides.

Molts d’aquests reflecteixen més que una
adhesió ideològica a l’Islam radical, un estat de desesperança personal i col·lectiva
davant un conflicte sense sortida. Agreujada la situació per la influència de l’Aràbia
Saudita, els corrents islamistes han de
conviure amb els jamaat, grups locals que
reivindiquen també l’Islam radical, però a
més han de conviure amb altres grups no
religiosos de la resistència armada, i amb
els representants de l’Islam tradicional.
Al juny del 2000, el Kremlim, va establir una
autoritat txetxena favorable a Rússia, sota
la direcció de Ajmad Karidov, assassinat
al maig del 2004. Des d’aleshores fins ara,
el país continua sent un camp de runes, i
només a la capital – Grozni – algunes de
les instal·lacions públiques han estat restablertes parcialment. La situació continua
sent extremament fràgil. Continuen les intervencions militars i les execucions contra
la població civil txetxena. Encapçalades
per Ramzan Kadinov, fill de l’expresident,
les milícies txetxenes de l’administració
prorussa mantenen un règim del terror.

racistes i les actuacions policials violentes.
L’assassinat, al març del 2005, de l’expresident Masjàdov, independentista moderat i favorable a les negociacions amb
Moscou, va agreujar un cop més la situació i les relacions entre els dos països. El
paper de la comunitat internacional i de la
Unió Europea, concretament, és d’acceptació tàcita de la tesi que amb els terroristes no hi ha res a negociar, senzillament
se’ls aniquila, tot està permès i, per tant,
Txetxènia només és visible als ulls de la
premsa quan hi ha episodis tràgics, com
el cas de l’escola de Beslan al setembre
del 2004. I mentrestant les vies de solució del conflicte són cada vegada més estretes. Txetxènia segueix sota el control
de Moscou, i la seva població continua
víctima dels abusos de tota mena i de la
manca de llibertats, a esquena de la comunitat internacional massa entretinguda
en altres conflictes també sense resoldre.

Els efectes de la guerra també tenen repercussió a Rússia: la lluita contra el terrorisme serveix com a excusa i coartada
per controlar cada vegada més sectors
de la societat, mentre la violència es desenvolupa de diferents maneres, des de
detencions arbitràries sota sospita per
l’aspecte de les persones, fins als crims

69

Feministes contra la guerra

............................
............................
............................
.Sant
. . . . . Petersburg
......................
.Organització
. . . . . . . . . “Casa
. . . . . de
. . .la. .Pau”
........
............................
............................
.Aquesta
. . . . . entrevista
. . . . . . . és
. . un
. . resum
. . . . .de
. .les
. . di..
.verses
. . . . ocasions
. . . . . . .en
. . què
. . . hem
. . . .pogut
. . . . par...
.lar. .amb
. . .l’Elena.
. . . . . La
. . primera
. . . . . .vegada
. . . . .va
. .ser
..
.pels
. . .actes
. . . .del
. . 8. de
. . .març
. . . del
. . .2003.
. . . .A. par...
.tir. .d’aquesta
. . . . . . .coneixença
. . . . . . . . hem
. . . .continuat
......
.l’amistat
. . . . . i. la. .nostra
. . . . relació.
. . . . . L’Elena
. . . . . .és. .una
..
.dona
. . . que
. . . irradia
. . . . . energia
. . . . . .i força,
. . . . .amb
. . . un
..
.posat
. . . .que
. . .faria
. . .pensar
. . . . .que
. . .ha
. . viscut
. . . . .una
..
.vida
. . .tranquil·la
. . . . . . i. fàcil,
. . . .però
. . . no
. . ha
. . estat
. . . .així
..
.ni.de
. . bon
. . .tros.
. . . Vam
. . . .conèixer
. . . . . .l’Elena
. . . . per
. . .la.
.informació
. . . . . . . que
. . . teníem
. . . . . sobre
. . . . .l’organitza.......
.ció
. .de
. . les
. . .Mares
. . . . dels
. . . Soldats
. . . . . .Russos
. . . . . de
..
.la.qual
. . . ella
. . .formava
. . . . . .part.
..............
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les
. . . Mares
. . . . .dels
. . .Soldats
. . . . .Russos
. . . . . va
. . ser
. . .una
. .. . . L’organització
. . . . . . . . . .les
. . .vàrem
. . . . convidar
. . . . . . .a . les
..
. . . . . . . . . .les
. . Mares
. . . . . dels
. . . Soldats
. . . . .. .va. . . .conjuntament,
de
. . .les
. . .primeres
. . . . . . organitzacions
. . . . . . . . . . que
. . . .de. .. . . continuar
. . . . .jornades
. . . . . . del
. . .8. de
. . març
. . . . del
. . .2003.
. . . .Van
. . .ve..
. . . . . . .treballant
. . . . . . .conscienciant
. . . . . . . . . .la..ponuncià
. . . . . la
. . guerra
. . . . .contra
. . . . .Txetxènia
. . . . . . .i .la. vi. .. . . blació
. . ella
. . .i .la. .seva
. . . amiga
. . . . .Natasha
. . . . . .(de
. . Me...
. . . . .civil
. . . russa
. . . . .i . els
. . .joves,
. . . . .especial. . .. . . . . .nir
olació
. . . . .dels
. . . drets
. . . . humans.
. . . . . . .Veient
. . . . com
. . . .el.. . . ment,
. . . . .Txetxènia).
. . . . . . . Encara
. . . . . recordo
. . . . . .la. cara
...
. . . . respecte
. . . . . . .de. .la. .inutilitat
. . . . . de
. . la
. . guer.. . . . . .morial,
govern
. . . . . .i .l’exèrcit
. . . . . obligava
. . . . . . a. .anar
. . . al. .front
. . .. . . ra,
. . . . . . .de
. . l’Elena
. . . . . .quan
. . . .va. . parlar
. . . . .da..
. . informant
. . . . . . . les
. . .mares
. . . . i. els
. . .joves
. . . .sobre
.. . . . . .d’emoció
els
. . . seus
. . . .fills,
. . . alguns
. . . . . amb
. . . . tan
. . .sols
. . . dis. . .. . . els
. . . de
. . .tantes
. . . . dones,
. . . . . com
. . . .ella
. . .ens
. . .de..
. . .drets
. . . humans,
. . . . . . .i .organitzant
. . . . . . . tallers
. . . .. .de. . . .vant
set
. . . .anys,
. . . . van
. . . .organitzar
. . . . . . . les
. . . primeres
. . . . . .. . . formació
. . . . .ia,. .a. la. .plaça
. . . .de
. .Sant
. . . Jaume,
. . . . . .només
. . . . .uns
..
. . . . . . .per
. . .treballar
. . . . . .tots
. . . aquests
. . . . . .. asaccions
. . . . . . .de. . rebuig
. . . . . i. d’insubmissió;
. . . . . . . . . . .va. .. . . pectes.
. . . . .minuts,
. . . . . .però
. . . .uns
. . .minuts
. . . . . molt
. . . .intensos.
......
. . . . . En
. . .saber
. . . .que
. . .l’Elena
. . . . .i .la. seva
. . .. orren
. . . anar
. . . .fins
. . .al. .mateix
. . . . .front
. . . .per
. . .dema. . . .. . . ganització
. . . . . . . .tenien
. . . . .contacte
. . . . . . .amb
. . . .dones
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nar
. . . el
. . retorn
. . . . .dels
. . . seus
. . . .fills
. . .cap
. . .a. casa.
. . . .. . . txetxenes,
. . . . . . . i. coneixent
. . . . . . . el. .treball
. . . . que
. . . feien
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ELENA VILENSKAIA

Li preguntem sobre com veu ella la situació del seu país i la situació respecte a Txetxènia, i no dubta a contestar:

Veig l’empitjorament de la situació general
i l’augment de la influència de les guerres
txetxenes sobre la vida del país.
Un militar rus em va dir que Txetxènia és
un laboratori per a Rússia. El que vol el
govern de Putin és fer notar la por i deixar
constància que l’existència de l’enemic
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és permanent i constant. A Rússia no hi
ha justícia, el sistema judicial no funciona,
per tant, és difícil que es jutgin de manera legal els crims que es cometen i quedin amb total impunitat, tant en el mateix
país com respecte als txetxens. El que hi
ha és un sistema de filtració i d’informadors que poden acusar i assenyalar uns

o altres indiscriminadament. De cara a la
comunitat internacional, el que Putin vol
és deixar clar que duu a terme una lluita constant contra el terrorisme i que la

L’Elena viu a Sant Petersburg, ciutat
on també treballa. Amb anterioritat
va formar part de l’organització de
Mares dels Soldats Russos, de Sant
Petersburg durant la primera guerra a
Txetxènia.

Observava com els nois joves que ingressaven a l’exèrcit es tornaven més violents.
Cada vegada tenia més clara la relació
que hi havia entre la disciplina militarista
i masclista i la violència i l’agressivitat entre els joves.

Actualment pertany a l’organització La
Casa de la Pau i la No-violència.

La meva evolució personal, conjuntament
amb els esdeveniments al llarg d’aquests
anys de conflicte sense resoldre, m’ha
portat a formar part d’aquesta organització de la qual sóc una de les creadores.
La meva organització actualment treballa
en dos aspectes fonamentals: un relatiu al
professorat i les famílies russes, per tal de

En preguntar-li respecte als seus referents i com va ser que va decidir pertànyer a una organització com la seva,
ella ens contesta sense dubtes:

Em considero pacifista i estic en contra de
totes les guerres i la violència. Sé el que
suposa per a la gent jove el militarisme i
les guerres, que no són més que un reforçament de diferents formes d’agressions
i intoleràncies. El militarisme fa que augmenti el racisme i les diferents maneres de
discriminar i menysprear la gent, sobretot
les persones que vénen de fora. Fa que
augmenti una concepció feixista d’un nacionalisme mal entès.
Sóc conscient que la violència i les guerres afecten de manera específica les dones. Els canvia la vida, les retorna al paper

comunitat internacional estigui tranquil·la
sabent que s’està treballant contra aquest
objectiu comú: el terrorisme, sigui el que
sigui i contra qui sigui.

formar-les i informar-les sobre què són els
drets humans i el que significa el respecte
a aquests drets.
L’altre, formar en la resolució de conflictes
de manera no violenta, a través de l’aprenentatge en la metodologia de resolució
de conflictes.

de mestressa de casa, representen un retrocés en els seus drets com a dones. Pel
que fa a la guerra a Txetxènia, tot el pes
de la guerra recau en les dones. Van ser,
i continuen sent, les que es van enfrontar
als crims que es cometien i es continuen
cometen amb la població civil a Txetxènia. Les dones a Txetxènia van ser les primeres que van manifestar-se en contra de
les desaparicions i els segrestos, les primeres d’organitzar una marxa pacífica, el
1995, des de Moscou, i organitzar una cadena humana entre població russa i txetxena (entre la primera i la segona guerra
a Txetxènia).
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També tinc molt clar que la incidència del
nostre treball és molt minsa, podríem dir
que hi ha una petita millora, molt lleu, perquè el control dels mitjans de comunicació per part del govern és molt ferm. Pocs
mitjans es podrien considerar progressistes o independents, i els pocs que hi ha
estan sotmesos a amenaces i controls.

Sant Petersburg, 2004
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Nosaltres, però, continuem treballant per
fer conèixer altres realitats i altres situacions. Sabem que és complicat, però creiem fermament que, si continuem aquest
treball, tard o d’hora la gent despertarà.
Jerusalem-Sant Petersburg, 2005
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Feministes contra la guerra
Respecte a la situació actual del conflicte, no dubta a posar l’accent en el
govern de Putin i en les seves
estratègies de repressió.

El govern rus amaga a l’opinió pública
russa la realitat del conflicte. Davant de
la comunitat internacional, ell es mostra
com el gran lluitador contra el terrorisme,
d’aquesta manera continua imperant la
por. Txetxènia és la por. Pel que fa a nosaltres a Txetxènia, moltes persones és tanta
la por que tenen que acostumen a dormir
vestides, perquè en qualsevol moment les
poden venir a buscar; entren a les cases
amb el rostre tapat i s’emporten els homes o qualsevol que creguin que és sos-

pitós. Sospitós de què? El més freqüent
durant aquests anys del conflicte han estat els segrestos i les desaparicions, amb
una total impunitat i silenci per part del govern rus, i per part dels mitjans de comunicació. No hi ha investigacions, i les poques que aconseguim que s’investiguin,
que denunciem i intentem que es jutgi els
responsables, acaben en no res. Mai hi ha
testimonis i si es presenten acaben sent subornats, o les seves declaracions s’alteren.

Quins són els teus referents
respecte al pacifisme i el feminisme?

Jo em declaro obertament pacifista, perquè sé el que suposa per a la gent jove
el militarisme i les guerres. Estic en contra de totes les guerres i la violència i tinc
molt clar el que suposen per a les dones,
com també la capacitat que tenen per reconstruir la vida, defensar-la i desarmar-la.
A Txetxènia, tot el pes de la guerra ha recaigut sobre les dones. Quan van començar els segrestos, vam ser les dones les
que ens vam enfrontar denunciant aquests
crims. El 1995 vam organitzar una marxa
pacífica des de Moscou fins a Grozni. I no
denunciem únicament els crims i la violència del govern rus, també la violència del
nostre propi govern i dels grups armats.
El paper de les dones és indispensable,
ha estat indispensable durant tot aquest
temps, si no Txetxènia hauria desaparegut. Imagineu com ha canviat la nostra
vida: de cop, la família tradicional txetxena fortament patriarcal, té al capdavant
una dona que ha d’assumir totes les responsabilitats. Hem demostrat gràcies al
nostre treball de resistència pacífica que
Txetxènia pot sobreviure sense Rússia.

És inimaginable pensar les diferents situacions a què s’han hagut d’enfrontar, els
recursos i les estratègies que han generat
per tirar endavant la vida. Soles i sense
cap arma!
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Si pensem en el que els homes consideren actes d’heroisme, les nostres accions
sí que són actes d’heroisme: el treball diari per la supervivència. Recordo quan
no teníem menjar i no ens arribava cap
tipus d’aliments, les dones van trobar la
manera de travessar els controls militars
i de transportar aliments per les seves famílies. Primer negociant amb els militars
i amb un carro, intentant arribar a Grozni, sense que ens disparessin. Després
vam llogar un tanc i després un helicòpter. Vam reconduir l’armament de la guerra i la destrucció en eines per a la vida.

Creus que aquesta participació activa
de les dones txetxenes, pel que fa a
mantenidores de la societat, pot provocar canvis en la percepció d’aquestes per part de la
societat txetxena?

Malgrat el paper important de les dones txetxenes, Txetxènia és una societat
molt tradicional, conservadora i patriarcal.
Queda molta feina per fer, per continuar
fent. Primer, crec que és indispensable
tenir un país, després reconstruir-lo; reconstruir la vida de les persones, que es
puguin recuperar de tants anys de guerra
i violències. És ben cert, les dones tenim
una oportunitat important pera la pau i el
futur de Txetxènia.
Jerusalem, 2005

* Durant els dies en què estàvem revisant els continguts del llibre que us
presentem, va tenir lloc l’assassinat
de l’Anna Politkóvskaia. Volem aportar la nostra admiració i reconeixement vers l’Anna P., pel seu treball de
denúncia i informació de les agressions i la violència que s’estan cometent contra la població txetxena.

LA VEU D’UNA DONA PER LA PAU I ELS DRETS HUMANS:
ANNA POLITKÓVSKAIA
Per a moltes i molts podria ser una més
de les moltes dones anònimes que treballen per la pau, malgrat que la seva
veu i les seves paraules no van callar
mai. Una altra cosa és que siguin silenciades pel poder i els que el regenten,
en aquest cas el del Kremlim amb el
senyor Putin al davant. Quan algú silencia i fa tot el possible per silenciar una
veu, alguna cosa deu tenir per amagar.
Anna Politkóvskaia ho sabia, sabia que
tenien moltes coses que volien i volen
amagar des del govern de Moscou. Entre d’altres, temes sense resoldre, com
l’assalt al teatre de Dubrovka a Moscou, el 2002, o la manera de resoldre
el segrest a l’escola de Beslan, el 2004.
Però la tasca d’aquesta dona va més
enllà de la seva professió de periodista
que defensa per damunt de tot la llibertat d’expressió, en un règim suposadament democràtic com el que diu que és

el seu president Putin, i que la comunitat internacional accepta tàcitament
sense gaires crítiques davant actuacions com les de Txetxènia o Geòrgia (tema actual i front obert del senyor Putin).
Precisament Anna Politkóvskaia era
una dona implicada professionalment i
personalment en el tema de Txetxènia.
Estava preparant, justament aquests
dies, tota una sèrie de documentació
sobre el que passa a Txetxènia (tortures, segrestos, desaparicions, assassinats, violacions dels drets humans
reiterades...). Txetxènia, país oblidat
pels mitjans de comunicació i incomunicat, entre altres coses, perquè
el govern prorus de Txetxènia i el de
Moscou s’encarreguen de fer el possible perquè no sigui un conflicte televisiu sinó un de tants conflictes oblidats.
Juntament amb grups com Memorial
a Txetxènia, i altres grups prodrets humans i no violents, com l’organització
La Casa de la Pau de Sant Petersburg,
treballava incansablement per donar a

conèixer la situació d’un país que continua sotmès a la violència dels diferents
fronts entre els radicals islamistes txetxens i els soldats comandats des de
Moscou. Entremig, la població txetxena, les veus crítiques de Moscou —poques—, les d’algunes organitzacions de
dones i de drets humans, com les esmentades. Des de Txetxènia, l’organització Memorial, i la veu, ara silenciada
i assassinada de l’Anna Politkóvskaia.
Aquesta vegada la veu de les dones per
la pau ha estat silenciada per les armes.
Nosaltres, però, Dones x Dones, dones
feministes-antimilitaristes, reprendrem
les paraules de l’Anna P. I de tantes i
tantes dones. I continuarem donant veu
i reconeixement a les seves accions
en favor de la pau i la no-violència, a
Txetxènia, a Palestina-Israel, a l’Iraq, al
Líban, a l’Afganistan, a Colòmbia... per
tal que el seu record i la seva memòria formin part de la nostra genealogia.
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JUNTES CONSTRUINT LA PAU
Dones que hem conegut al
llarg dels anys
Volem agrair a totes les dones
que ens han acompanyat al llarg
d’aquests anys les experiències
compartides, el suport i les energies que ens han demostrat i sobretot, agrair l’oportunitat d’haverles
tingut entre nosaltres.
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JADRANKA MILIVEVIC
(Bòsnia-Hercegovina)

TAL HARAN
(Israel)

MAHA MAJEED AZIZ AL SAMAWI
(Iraq)

Cofundadora del grup Zene x Zene de
Sarajevo i activista de Dones de Negre.

Artista i activista que participa a New Profile, moviment feminista per la desmilitarització d’Israel.

Investigadora del Centre de Shabaad per
a la llibertat de les dones i els seus drets,
on treballen conjuntament dones sunnites, xiïtes i cristianes.

MAY McCANN
(Irlanda del Nord)

STASA ZAJOVIC
(Sèrbia)

ANNIE CAMPBELL
(Irlanda del Nord)

Activista i acadèmica, provinent de la comunitat catòlica. Membre fundadora de
Dones a la Política i participant del projecte Building Bridges per establir ponts entre comunitats oficialment enfrontades.

Activista antimilitarista-feminista, cofundadora de Dones de Negre de Belgrad.

Activista feminista i sindicalista, va participar en les negociacions de pau que van
portar a l’Acord de Divendres Sant.
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RAWA
(Afganistan)

MÓNICA LILIANA VALENCIA
(Colòmbia)

BUSAYNA DABI
(Palestina)

DEBBY LERMAN
(Israel)

LYLY TRAUBMAN
(Israel)

AMNEH ZOUBI
(Jordània )

Activista de l’organització política independent de dones afganeses, en lluita pels drets humans i la justícia social
RAWA (Revolutionary Association of the
Women of Afganistan).

Sociòloga i membre del moviment de la
Ruta Pacífica de las Mujeres en Colombia.

Arquitecta i activista pel reconeixement i
respecte dels drets de la comunitat palestina dins Israel.

De la Coalition of Women for Peace.

Coalició de Dones per la Pau.

Presidenta del Jordanian Women’s Union
(sindicat de dones jordanes que treballen
pels drets de les dones i dels infants).

FATMA El- MEHDI
(Sahara)

YVONNE SIMMONS
(EUA)

IVONNE KLEINFELD
(Israel)

CYNTHIA COCKBURN
(Anglaterra)

CHRISTIANA THORPE
(Sierra Leone)

SABINE SABIMBONA
(Burundi)

Secretària general de la Unió de Dones
Saharauis.

Activista de la Lliga Internacional de Dones per la Pau i la Llibertat, i membre de la
Xarxa de Dones de Negre de Portland.

Activista de l’organització Maschsom
Wastch (organització de dones que treballa pels drets de la població palestina en
els checkpoints).

Investigadora i escriptora, activista de Dones de Negre.

Assessora d’Educació i coordinadora nacional de l’Associació de Dones Catòliques de Sierra Leone, i va representar
aquesta associació en diferents conferències internacionals i és membre de l’equip
del Secretariat d’Educació Bàsica del Departament d’Educació.

Membre fundadora del Comitè Executiu
de l’Associació de Dones Advocades de
Burundi. Ha treballat en diferents organitzacions dins l’àmbit de la “construcció de
la pau”.
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ARABIA MANSUR
(Palestina)

TAGHRID SHBITA
(Ciutadana palestina a Israel)

SANDRA GUTIÉRREZ TORRES
(Colòmbia)

Sociòloga activista i feminista de la Unió
de Dones Palestines.

Activista de Dones de Negre d’Israel.

Organización Femenina Popular (OFP).

,
el 2005
Estiu d m
le
Jerusa
ORZALA
(Afganistan)

HUDA IMAM
(Palestina)

Dra. JUMANA ODEH
(Palestina)

És una de les primeres fundadores de
HAWCA (Humanitarian Assistance for the
Women and Children of Afganistan), assistència humanitària per a dones i nens
i nenes de l’Afganistan.

Professora de la Universitat d’Israel. És
ciutadana araboisraeliana.

Presidenta de Palestinian Happy Child
Center.
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Totes jun
tes a Ba
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2004
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PRINCIPALS ACTIVITATS
REALITZADES PEL GRUP
(1993 - 2006)

Participació a Zagreb al Fòrum Internacional de Dones per denunciar la
violència de la guerra i, especialment,
les violacions a les dones.

Acte i manifestació el 8 de març, sota
el lema: “Un crit de les dones contra
la guerra.”

FESTIPAU. El 24 de maig, Dia Internacional de les Dones contra la guerra. Sala Villarroel.

Presentació de la ponència “Solidaritat Feminista”, a les Jornades Feministes de Madrid, a la Universitat
Complutense, al desembre del 1993.
Taller debat sobre la situació de les
dones a l’ex-Iugoslàvia.

Jornades “Les Dones de Bòsnia criden: Encara hi ha guerra!”, a l’ Ateneu
Barcelonès amb Xilone i Músics per
la Pau. Edició d’un butlletí.

Trobada amb dones de Sarajevo de
la Unió de Dones, Mevlida Serdarevic, Nermina Baljevic i Fàtima, i a
Belgrad, Stasa Zajovic i Senka Knezevic.

Quarta trobada amb les refugiades
bosnianes. Per tal de donar suport i
potenciar les relacions entre les diferents persones refugiades a casa
nostra. Octubre del 1995.

Participació en una ponència del
grup sobre la violència i les violacions contra les dones a la guerra, en
el Tribunal Permanent dels Pobles.
Desembre del 1995.
“Per la Pau a Algèria”: Participació en
diferents actes i xerrades, recollida
de signatures per al Manifest, xerrada a Ca la Dona i debat a partir d’un
vídeo (1997).
Premi 8 de març-Maria Aurèlia
Capmany de l’Ajuntament de Barcelona, per al projecte “Per una pau
que sigui la nostra” (2000).
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Manifest signat per diferents grups i
associacions de dones convocant a
una manifestació contra la brutalitat
de la guerra i les violacions. 14 de febrer del 1993.

Taller sobre Solidaritat i Antimilitarisme a les 20 Jornades Feministes de
Catalunya. Barcelona, abril del 1996.
Exposició de fotografies a Ca la Dona, dins el marc del 8 de març: “Les
dones bastim ponts.” La mostra exposava les diferents experiències de
dones de països en conflicte.
24 de maig del 2000: Presentació
del projecte: Per una pau que sigui la
nostra, al Pati Llimona.

Recollida de signatures i lliurament
al Parlament de Catalunya reclamant
que la violació sigui reconeguda com
a crim de guerra, i la creació d’un
Tribunal contra els crims comesos a
l’ex-Iugoslàvia.

Participació en les Jornades per la
Pau, celebrades a l’Aula Magna de la
Universitat Central de Barcelona.

Participació en la Concentració de
Cannes al juliol del 1995: “Europa
mor o neix a Sarajevo.”

Participació a la Conferència Mediterrània Alternativa.
28, 29, 30, 1, 2, 3 i 4 de juny: Participació com a convidades a la primera
Conferència de Dones a Sarajevo.
Participació en les jornades “Els
conflictes a la Mediterrània”, organitzades per Justícia i Pau a la Casa
Elizalde.
Del 20 al 27 de maig del 2000: Campanya contra la Desfilada Militar.

22 de novembre del 2000: Les dones
de la guerra, el cas de Palestina. Dones x Dones i grup Atenea de Sant
Cugat.

27 de maig de 2000: Actes organitzats per la Marxa de les Dones.
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El 25 de novembre del 2000: Concentració “La força i la relació entre
dones contra la violència”.

20 de març del 2001: Acte de presentació del projecte: “Per una pau que
sigui la nostra”, a Ca la Dona.

Exposició de fotografia i xerrada:
Palestina, mirada de Dones. A la biblioteca Can Salvat Papasseit, a
Vilanova del Camí (Igualada). Amb la
col·laboració de l’Ajuntament (Regidoria de Cultura).

Concentració “Vigília mundial del 600
dimecres“ en suport a les dones coreanes que van patir l’esclavitud sexual a la Segona Guerra Mundial.
Maig del 2003.

25 de novembre del 2003: concentració Dia Internacional de la Violència Contra les Dones: Prou Impunitat,
Més Recursos Ja!

2004: Fòrum Social de la Mediterrània.

Participació en el marc de les jornades sobre el Fòrum Social de l’Educació (febrer del 2005) amb la ponència:
“Llenguatge, militarisme i violència”,
amb una proposta didàctica per treballar als centres escolars.
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Participació en les Jornades Feministes de Còrdova en diferents taules
de debat, sobre el paper de les dones en els conflictes armats (6 al 10
de desembre del 2000).

12-16 d’agost del 2001, XI Trobada
Internacional de Dones de Negre a
Novi Sad (Sèrbia).

Desembre del 2003. Concentració
per la Crida Internacional de la Coalició de Dones per la Pau (Palestina-Israel). Amb el lema “Aquest mur
també ha de caure, ara”, plaça Sant
Jaume, 9 de novembre del 2003.

Taula rodona sobre la situació a Txetxènia, amb una representant del grup
de Dones Mares dels Soldats de
Sant Petersburg (Rússia) i una representant del grup Memorial de Grozni (Txetxènia). Dins els actes del 8 de
març, Dones i Guerres, al Centre de
Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. Març del 2003.

Trobada Internacional de Dones a
Bogotà (Colòmbia) organitzada per
la Ruta Pacífica de Mujeres, on vam
participar en diferents actes. Agost
del 2004.
Participació a la XIII Trobada Internacional de Dones de Negre a
Jerusalem, del 12 al 16 d’agost del
2005.

Exposició fotogràfica: “Dones del
món”, a Ca la Dona.

Agost del 2001: Trobada i intercanvi
amb diferents grups de dones a Novi
Sad, Belgrad i Kraljevo.

Exposició fotogràfica: Palestina, la
mirada de les dones. Exposició feta amb el suport de la Diputació de
Barcelona. Ca la Dona. Març del
2003.
22 de novembre del 2003: Cercavila i
festa organitzada per la Ruta Pacífica
de Mujeres.

Realització de tallers de Dones x Dones, sobre la resolució no violenta
dels conflictes, adreçada al professorat rus i txetxè a Sant Petersburg.
Dins del treball de suport al projecte
de l’organització La Casa de la Pau
(Dones de Sant Petersburg), que potencia les relacions entre població
russa i txetxena (de 30 al 4 de novembre del 2005).

Participació en les diferents trobades
preparatòries de la XIV Trobada Internacional de Dones de Negre que es
farà el mes d’agost del 2007 a València: 11 i 12 de febrer del 2006 a València, 1 i 2 d’abril a Sevilla, 20 i 21
de maig a Madrid, 10 i 11 de juny a
Mallorca, 16 i 17 de setembre i 18 i 19
de novembre a València.

Participació en les Jornades Feministes Catalanes, del 2 al 4 de juny del
2006. En diferents taules i activitats.

Participació en l’acte “Les dones africanes, constructores de pau” a la
Sala d’actes de la Secretaria General
de Joventut, el 23 de maig. Organitzades per l’Institut Català de les Dones, l’Agència Catalana de Cooperació Internacional i l’Escola de la Pau.

Xerrada de Dones Basques al Pati
Llimona, sobre les dones i la situació del conflicte al País Basc i 22 de
maig. Dins els diferents actes del 24
de maig.

6 de març del 2004: Taula Rodona
Les dones i la guerra: Elena Vilenskaia (Rússia), Natàlia Estemirova (Txetxènia), Dones x Dones, al Centre de
Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison.
2005: participació en el marc de les
jornades del Fòrum de la Mediterrània: organitzant els contactes entre
dones palestines i israelianes, saharauis i marroquines.

Participació en l’organització i moderació de les diferents taules, que
juntament amb l’ICDS, l’Agència Catalana de Cooperació Internacional, i
l’Escola de la Pau, es van organitzar
al maig del 2005.

Preparant pancarta per a l’acte “Contra
l’ocupació a Palestina”. Barcelona, 2002.
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Acte del 24 de maig del 2004 amb les dones de Colòmbia, els Balcans, l’Afganistan,
Israel, Palestina, l’Iraq, Guatemala, els
EUA, Irlanda i Dones x Dones.
Actes contra la guerra i el militarisme.
Barcelona, plaça de Catalunya.
Maig del 2003.

Contra les violències i la militarització. Actes del 24 de maig del 2006.

Escoltar! Pràctica imprescindible per a les
relacions. A Ca la Dona. Maig del 2005.

Retrobament! Amigues noves i amigues
de sempre!
Dones x Dones.

Després de les Jornades de Mediacions
Femenines i Pràctiques de Pau.
Barcelona, maig del 2005.
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Acte del 24 de maig del 2004.

Tendresa, indispensable per a la cura de
les relacions i la política de pau de les
dones. Irlanda i l’Iraq. Ca la Dona, 2005.
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Taller de les dones immigrades colombianes a les Jornades Feministes, 2006.

Palestina, Irlanda, Amèrica. Pràctica feminista de política per la pau. Ca la Dona,
2005.

Contra les guerres i el discurs hegemonicopatriarcal.

Taller amb les dones colombianes. Jornades Catalanes Feministes, 2006.
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Mediacions i Pràctiques de Pau: Dones
africanes. Maig del 2006.

Elisabeth Porter i dona americana a Ca la
Dona. Jornades Mediacions Femenines i
Pràctiques de Pau, a Ca la Dona.

Abu-Dis (Jerusalem). Cercant estratègies de resistència contra el mur, 2006.
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Palestines i israelianes, contra l’ocupació il·legal de terres palestines. Estiu del
2006.

De nou ens retrobem amb la nostra
amiga Tal.

Desig de llibertat: Palestina!
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Mans per la pau i la reconciliació.
Bogotà, 2004.

La immensitat de la separació! Mur de Betlem. Estiu del 2006.
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Acte de Dones x Dones contra el femenicidi a Ciudad Juárez. Barcelona, 2004.

Taller on va participar Dones x Dones, en
la trobada Internacional organitzada per la
Ruta Pacífica. Bogotà, 2004.

92

Retrobament amb les amigues de Rússia i
Txetxènia a Jerusalem, 2006.

Contra l’ocupació a Palestina.

Retrobament amb les amigues dels Balcans a Jerusalem, 2006.

Debby Lerman i Lyly Traubman. De nou
amb les primeres amigues israelianes que
vam conèixer. Jerusalem, 2006.

Marxa cap a Ramal·lah. Dones x Dones,
2006.

Acte de suport a Dones de Negre.
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Panell de l’exposició Dones per la Pau:
Israel i Palestina.
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Taller sobre resolució de conflictes amb el
professorat rus i txetxè on vam participar
Dones x Dones. Sant Petersburg, 2005.

Famílies de Bòsnia-Hercegovina refugiades a Catalunya. Un dels primers projectes de Dones x Dones. Tres anys d’experiència i riquesa inoblidables.

Primera pancarta! Contra les violacions i
la guerra als Balcans.

Ca la Dona, la casa, la llar, la nostra llar!

Acte amb les dones basques, sobre el
conflicte i procés de pau al País Basc.
Maig del 2006.

Celebrant la trobada a Ca la Dona.

Bussaina i Tal Haran (Israel-Palestina). El
diàleg i l’amistat possible enmig de tant
de conflicte.

Acte a la Bonnemaison amb Mujeres Creando, de Bolívia.
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ARTICLES I MANIFESTOS

Per una pau que sigui la nostra
DECÀLEG DE LES DONES PER LA PAU
1. La guerra és el màxim exponent de la violència del militarisme i del masclisme per mantenir el poder sobre “els i les altres” a través de la por, la
força i la mort. La violència contra les dones és l’expressió de la dominació
i la desigualtat entre els gèneres i en una guerra aquesta violència quotidiana es manifesta de manera brutal i massiva.
2. La guerra i la violència no són una fatalitat, la pau és possible. Entre morir
i matar HI HA UNA ALTRA LÒGICA: VIURE. Ni víctimes ni terroristes. Insubmisses i resistents. Aprenent a escoltar i a ser bons veïns i veïnes, no
possibles enemics i enemigues
3. Per una pau que sigui la nostra. No volem ni la “pau” dels cementiris ni una
“pau” que ens mantingui sotmeses. Treballem per una pau sense dominacions i establerta sense violència.
4. Si vols la pau prepara la pau: Respectar les diferències i aprendre a resoldre els conflictes sense violència, escoltant les experiències i les raons
dels altres. La violència no s’eradica amb violència. Educació per la pau a
tots els àmbits de la societat. “La guerra la fan homes que es maten i no
es coneixen a les ordres d’homes que es coneixen i no es maten.”
5. La prevenció passa per actuar per la llibertat, la justícia i l’equitat entre les
persones, entre els pobles. Dir en veu alta el que pensem sobre la repressió, la tortura, la pobresa, la vulneració dels drets humans i dels drets dels
pobles. Deslegitimar la desigualtat i la discriminació afavorint. L’empoderament de les dones a totes les societats.
6. Construïm una manera diferent de viure i de conviure amb models positius
i maneres no violentes de resoldre els conflictes. La mediació i el diàleg
sense límits són l’única manera de resoldre els conflictes respectant els
drets humans dels pobles i les persones.
7. Ser sensibles a tots els crims que es produeixen al nostre entorn. Aprendre a escoltar i a comunicar-nos. Crear vincles d’amistat entre nosaltres
i muntant xarxes de contrainformació i solidaritat feminista. Tenir cura les
unes de les altres.
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8. No deixar militaritzar la ment ni pels estats ni pels “media” ni per por i seguretat: Per la desobediència civil: Objecció fiscal, científica... contra la
despesa militar i les imposicions ideològiques. La pau no passa pels exèrcits ni per la carrera armamentista. Insubmisses i activistes contra l’armamentisme.

CONTRA L’AUTORITAT I LA GUERRA IMPOSADA PER LES ARMES CONTRA ELS DRETS DE LES DONES.
EXIGIM QUE L’AUTORITAT DE LA PARAULA I DELS FETS DE LES DONES
D’AFGANISTAN QUE RECLAMEN LES LLIBERTATS, SIGUI RESTABLERTA
REFORÇANT ELS VINCLES ENTRE DONES DE TOTS ELS CONTINENTS.

9. Per una cultura de la pau que doni veu i protagonisme a la resistència pacífica de les dones de tot el món, com a eina per a la convivència i el respecte entre les persones i els pobles.

Les organitzacions feministes sotasignats volem manifestar el nostre total rebuig
a la brutal escalada de violència que estan vivint les dones afganeses que estan
assetjades per les milícies fonamentalistes dels talibans a Kabul, que han decretat pena de mort per a qui cometi adulteri a més de prohibir el treball a les dones
i l’assistència de les nenes a les escoles.

10.Bastim ponts entre nosaltres i creem xarxes de suport entre nosaltres per
construir juntes una alternativa ANTIMILITARISTA I FEMINISTA. Per una
política de petits passos on les protagonistes siguem realment les persones.

Aquesta nova visió de l’Alcorà interpretada per la milícia taliban ha prohibit a
les dones sortir de casa i en cas de fer-ho ho han de fer totalment tapades amb
el burka i acompanyades d’un membre masculí de la seva família amb barba i
barret.
Tot això enterra els avenços aconseguits per les dones afganeses i contradiu,
segons han manifestat el Moviment de Dones d’Afganistan, la idea de l’Alcorà
que les dones treballin, progressin i s’integrin a la societat, una societat que viu
des de fa temps amenaçada per la guerra i la pobresa, amb governs corruptes i
amb aliances que han provocat invasions i violacions a les dones de Kabul, malgrat que ara es mostrin com a salvadors.
Manifestem la nostra denúncia i el rebuig al clima de violència i de guerra i el
temor existent que amenaça els drets bàsics de les dones al treball, l’educació,
i, en definitiva, a la llibertat i a la vida.
Mostrem el nostre suport i solidaritat amb el poble afganès que viu en gran part
ple de por, misèria i pobresa, i especialment amb les dones que han de fer front
a una situació de reclusió i aïllament, només trencada pels qui arrisquen la seva
vida en defensa dels drets més elementals i que són les que han de seguir mantenint la possibilitat de vida a l’Afganistan.
Demanem al Govern de la Generalitat que faci arribar al govern espanyol que
s’ha de pronunciar oficialment en aquest sentit i fer totes les gestions diplomàtiques que siguin necessàries, tant davant el país afganès com davant els governs
i institucions internacionals per adoptar accions davant aquesta situació que
atempta contra els drets humans, i els drets de les dones en particular.
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Fem una crida a les dones de Barcelona a manifestar la seva solidaritat amb les
dones d’Afganistan i el nostre rebuig per la situació de guerra i aïllament en què
es troben i per exigir que cap solució al conflicte passi per damunt dels drets de
les dones i del poble d’Afganistan.

Concentració el 30 d’octubre de 1996 a la plaça Sant Jaume, a les 20 h
DONES X DONES, Secretaria de la Dona de la CONC i de l’USTEC, Departament
de la Dona d’UGT, Laberint, Grup de Lesbianes Feministes, Fundacio M. Aurèlia
Capmany, DONA, Dona i Salut, Programa DSQ del CAPS, SURT, Associació de
Dones amb Carreres Jurídiques, Dona i Presó, Ca la Dona, Juristes sense Fronteres, Dones de la UAB, AL Hwafa.

“Entre morir i matar hi ha una altra lògica: viure”
FORA LA GUERRA DE LA HISTÒRIA
ATUREM LA GUERRA
NI VÍCTIMES NI TERRORISTES: INSUBMISSES I RESISTENTS
PER UNA PAU QUE SIGUI LA NOSTRA
L’11 de setembre, ja manifestarem el nostre rebuig i condemna als atemptats
terroristes als EUA i el nostre condol als familiars de les víctimes, però més que
mai volem ara també com a feministes pacifistes condemnar la guerra, el màxim
exponent del terrorisme d’estat contra la població de l’Afganistan i compartir el
dolor i la ràbia amb les famílies dels morts que, a més, han de fugir del país i el
seu futur està en perill, i a qui el món recorda només com a danys col·laterals.
Davant l’esperit de venjança i la criminal inutilitat política i humana dels bombardeigs sistemàtics a l’Afganistan EXIGIM LA FI IMMEDIATA DE LA GUERRA que
ja ha provocat centenars de noves víctimes innocents, de milers de persones refugiades, i alimenta noves fonts d’odi i d’irracionalitat. Fins i tot Nacions Unides
ha qualificat la situació de catàstrofe humanitària insostenible. Estem convençudes que LA VIOLÈNCIA NO ÉS CAP ANTÍDOT CONTRA LA VIOLÈNCIA.
Davant l’actuació dels polítics occidentals i dels mitjans de comunicació intentant fer-nos pensar que la croada del govern dels Estats Units és la nostra croada, la croada del bé contra el mal, la croada del món occidental superior contra el món àrab i musulmà inferior, volem recordar el patiment del poble palestí,
afganès, iraquià, kurd i molts d’altres i oposar-nos a l’intent de criminalització
de tots els moviments socials que no s’identifiquen amb ells i els seus objectius
amagant unes polítiques que han portat al desastre i a la mort milers de persones arreu del món, tal com ha estat mostrant el moviment contra la guerra i la
globalització neoliberal, i les limitacions de drets que s’estan produint al nostre
món.

A Barcelona, a les 7 de la tarda, a la
plaça Sant Jaume, vestides de negres

Denunciem el govern del PP amb l’Aznar al davant que no ha dubtat ni un sol
moment a posar-se al servei de l’amo oferint les bases, els soldats... i aprofitar
l’ocasió d’intensificar la campanya contra tots els que ell considera “terroristes”
(okupes, antiglobalització...).

i amb mocadors palestins i liles i a les
8 xerrada-debat a la sala d’actes de la
Residència d’Investigadors (Hospital,
64) “Les pràctiques de les dones per
la pau”: Conversarem amb Hala Abu-

Les dones feministes i antimilitaristes al nostre país ja fa molt temps que denunciem que la guerra és el màxim exponent de la violència, del masclisme i del militarisme per mantenir el poder sobre “els i les altres” a través de la por, la força i
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ateya, metgessa palestina i Sònia Parra, que acaba de visitar Palestina.

101

Feministes contra la guerra
la mort. La violència contra les dones és l’expressió de la dominació i desigualtat
entre els gèneres.
Seguint la lluita per la pau i la llibertat, molts cops heroica de les dones palestines i jueves, de les dones afganeses, de les dones dels Balcans i de moltes dones pacifistes dels EUA, seguirem treballant per un món on els valors establerts
canviïn, on davant la lògica predominant de l’“ull per ull”, de la lluita a mort pel
poder, s’imposi la lògica dels drets humans, del reconeixement de l’altre, del
respecte a la diversitat i de la justícia, per aconseguir arreu del món (no només
per als privilegiats del primer món) l’assoliment del nostre projecte de vida sense
deshumanitzar-nos i sense destruir-nos mútuament. La lluita històrica constant
i radical de milions de dones, tant a Orient com a Occident aconseguirà un dia
que les dones puguem formar part del món que somniem: UN MÓN ON LA FORTALESA HUMANA ES BASI NO EN LA CAPACITAT DE MATAR NI EN LA FORÇA
SINÓ EN LA GRANDESA D’ÉSSER CAPACES DE CONVIURE, DE DIALOGAR I
D’ACCEPTAR LES DIFERÈNCIES.
SOLIDARITAT AMB TOTS ELS POBLES DEL MON ÀRAB I MUSULMÀ,
EN ESPECIAL EL POBLE AFGANÈS I PALESTÍ
SOLIDARITAT AMB LES DONES RESISTENTS ARREU DEL MÓN
LA GUERRA = TERRORISME D’ESTAT CAP DONA, CAP SOLDAT,
CAP € , CAP BASE militar PER anar a MATAR

DONES X DONES
Barcelona, 28 de novembre del 2001

24 DE MAIG DEL 2000
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES PER LA PAU I EL
DESARMAMENT
“PER UNA PAU QUE SIGUI LA NOSTRA”
“El pressupost bàsic de totes les lluites feministes ‘Dret al propi cos-dret a la pròpia vida’
comporta una unió intrínseca entre feminisme i pacifisme. La no-violència és la proposta
d’una estratègia diferent, un intent de trobar la nostra pròpia via com a dones i que la podem incorporar a la societat des de la desobediència civil, fins a negar-nos a inserir-nos en
cap institució que defensi la violència... Encara no ens sabem moure gaire en la no-violència, però hem d’intentar buscar col·lectivament i experimentar aquesta via creadora i no
destructiva...”
Gretel Ammann. DOAN. 2a. Trobada del Moviment per la Pau.
Barcelona, 1985.

L’exèrcit és la institució que defensa la violència com a mecanisme fonamental
de relació entre els pobles, dels més forts militarment contra els més dèbils, i
més pobres. És l’expressió institucionalitzada per defensar un ordre patriarcal
basat en el manteniment de l’ordre establert i, per tant, també contra les dones.
És com totes sabem una institució jerarquitzada, disciplinada, preparada per
matar, ensinistrada per exaltar els valors més obscurs del gènere humà: la submissió i l’exaltació de la virilitat, el menyspreu per la vida de la gent...
Per això, el moviment feminista ens vam negar a reforçar aquesta institució incorporant-nos a les seves files, de les quals se’ns havia exclòs pels mateixos
interessos masclistes pels quals se’ns hi volia incloure. Abans es tractava de
deixar clar que no teníem condicions per a les armes... érem dèbils i se’ns havia
de “protegir”.
Però qui ens defensarà dels nostres defensors? va ser la lúcida resposta de les
feministes angleses dels anys vuitanta, si no som nosaltres mateixes?
Ara es tracta d’utilitzar la nostra “debilitat” i la nostra inefable capacitat de “submissió” per donar una imatge més “suau” i democràtica d’aquesta institució,
això sí, sempre en una posició subalterna com a tot arreu.
Per això ens van declarar insubmisses, rebels i desertores i vam fer nostra la lluita dels joves insubmissos i ens vam sentir prop de les mares que ajudaven els
seus fills a desertar, a Rússia, a Belgrad, etc.
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Una pau que sigui la nostra no passa per la pau dels cementiris, no passa pels
exèrcits, no passa per imposar condicions injustes als “vençuts” com ara el bloqueig, no passa per mantenir milers de persones desplaçades i refugiades.
Hi ha moltes injustícies al món, les feministes sabem què volem dir quan es parla de desigualtats i uniformitzacions i violència i, per tant, hi ha molts conflictes
legítims que cal resoldre a la vida quotidiana i al conjunt de la societat.
Però això no passa per reforçar els exèrcits ni per fer ostentació de desfilades.
Passa per construir cada dia una pau basada en la mediació en els conflictes,
sense treva. Mai no hi ha un termini massa llarg per aconseguir a través del diàleg que no es destrueixi el planeta ni els ésser humans. I aquesta pau no passa
pels exèrcits.

Us convoquem a la manifestació i cercavila ciutadana el dissabte 20 de maig
a les 18.00 hores.
(Passeig de Gràcia/Ronda Sant Pere).

Aquesta és la nostra política per la pau, una política que vol ser creadora, que és
impacient, però que no es deixa vèncer ni convèncer, que no creu que el món estigui dividit en amics i “enemics”, però que no deixa de cridar per la justícia, per
la pau i pel respecte de les diferències i dels drets humans arreu del planeta.
Militarització és opressió. Estem disposades que no se’ns militaritzi ni el cos ni
la ment i a donar suport a totes les iniciatives per la pau.

25 DE NOVEMBRE del 2003
DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA A LES DONES
Avui 25 de novembre, tornem a rebutjar la violència contra les dones,
· No volem que sigui un fet que es continuï perpetuant al llarg de la història.
· No volem que es converteixi en un fet de la normalitat quotidiana.
· No volem restar esperant que es posin els mitjans per eradicar la violència contra les dones, reclamem aquests mitjans ara.
Volem que els responsables que governen prioritzin els recursos, recursos que
ens pertoquen, per poder treballar i continuar treballant contra les diferents situacions que pateixen les dones arreu: l’esclavatge sexual, les violacions, els segrestos, les agressions de tota mena, la violència familiar, la pobresa...
I AIXÒ HO DEMANEM AVUI, I DEMÀ, ARA!
Des d’aquí, recordem les difícils situacions que viuen les dones a l’Afganistan,
on malgrat que es pretengui donar una imatge camuflada de normalitat, les dones continuen vivint en una situació de pobresa i de violència, on la seva seguretat no està ni de bon tros garantida.

Nosaltres ens trobarem a la plaça Urquinaona on farem un seguici específic
del moviment de dones:
PER UNA PAU QUE SIGUI LA NOSTRA: Ni guerra que ens destrueixi ni
pau que ens oprimeixi.
La pau no passa pels exèrcits.
Porteu globus de colors.
24 DE MAIG: a les 7 de la tarda al Pati
Llimona: ACTE de presentació del projecte: “Per una pau que sigui la nostra”
i Solidaritat amb la Flora Brovina.
Acampada popular a la Diagonal a par-

Per tot això aquest 24 de maig del 2000 ens unim a la crida del moviment pacifista i antimilitarista de Catalunya que, juntament amb moltes entitats, vol manifestar el seu rebuig a l’exèrcit, i a la desfilada militar del 27 de maig per commemorar el dia de les forces armades. A més, seguim amb el nostre suport a
les dones que estan en zones de conflictes bèl·lics a tot el món, i a totes les
iniciatives de pau que els grups de dones estan portant als països en guerra o
destrossats per la guerra.
I seguim recordant la Flora Brovina, feminista, poeta i metgessa empresonada
a Sèrbia junt amb molts d’altres companys albanesos i pels quals les Dones de
Negre de Belgrad, juntament amb d’altres associacions antimilitaristes, estan
duent una campanya sistemàtica de suport i denúncia, anant als seus judicis i
demanant la seva llibertat. Sèrbia s’ha convertit en una immensa sala de judicis,
ens diuen.

tir del dia 23 de maig a les 18.00 hores.
Festival per la Pau el dissabte 27 de
maig, de les 12.00 h a les 21.00 hores
al Parc de la Ciutadella.
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A la Flora ni tan sols li deixen tenir un llapis per poder escriure, tal com denuncia
una altra poeta sèrbia, la Radmila Lazic. Per tant, us demanem que l’escriviu a la
presó (zatvor) de Pozarevac 12.000 de Iugoslàvia, Llibertat per la Flora Brovina,
una veu de dona feminista per la pau i la solidaritat entre el poble albanès i serbi
que han fet callar i que necessitem en lirija (llibertat en albanès).

Des d’aquí, continuarem donant suport i solidaritat a les dones de RAWA, demanant que els responsables dels crims contra la població afganesa siguin jutjats
per un tribunal internacional.
Des d‘aquí el nostre suport a les dones palestines, les dones israelianes, les
txetxenes i les mares russes, dones colombianes, Dones de Negre, dones que
treballen incansablement per aconseguir una pau justa a través del diàleg i no
de les armes. Per tal que la nostra xarxa de solidaritat sigui, entre totes, més extensa i més forta.
Treballar per la Pau i la no-violència no requereix més esforços que el del veritable compromís, un compromís s’hauria de traduir en aquestes demandes concretes que fem les dones, un compromís que requereix també el reconeixement
del treball i l’autoritat de les dones que treballem contra la violència de gènere,
per tal que es tinguin en compte i es visibilitzin les nostres propostes, la pràctica
i experiències de tantes i tantes dones.
PROU IMPUNITAT!
RECURSOS JA !
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Manifest del dia 24 de maig del 2004
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES PER LA PAU I EL DESARMAMENT
LES DONES CONSTRUÏM PONTS I NO MURS!
Cada 24 de maig, dia internacional de les dones per la pau i el desarmament,
des del 1981, dones de tot el món llencen un crit ple de ràbia per la situació d’un
món ple de violència militarista, de sexisme i d’injustícia per a la majoria. Però
aquest crit és un crit també d’esperança construït sobre la base de l’experiència
de la resistència continuada de les dones que al llarg dels anys hem anat teixint
una xarxa per construir un món diferent, on la lògica i la ideologia militarista i
sexista no tingui cabuda i on el diàleg, la justícia i les paraules siguin les impulsores de pau i de vida.
Una xarxa on l’aportació civilitzadora de les dones a la pau i contra la violència
se centra a tenir cura de la vida de les persones i del planeta i posar-la al centre
de la nostra manera de fer política, desvinculant-nos de qualsevol altra fidelitat.
La xarxa de dones de negre contra la guerra, des dels seus inicis l’any 1988 a
Jerusalem, després de la primera Intifada s’ha anat estenent arreu del món com
un mar negre, simbolitzant el dol que sentim les dones quan en nom de la pau
es tortura, es mata, s’aniquila la vida de les persones i de pobles sencers, convertint el dol en treball actiu i decidit per la pau.
L’actual “Coalició Mundial Antiterrorista” liderada pel govern dels EUA i llurs aliats, lluny de portar la pau i la democràcia, allà on intervé crea el caos, el terror,
la tortura, la desesperació i la mort. La seva violència només genera més violència engendrant una espiral creixent de conflictes armats, i de més agressions
contra les dones, com han denunciat les amigues afganeses, les iraquianes i les
palestines.
Com diu el darrer text de la Plataforma Aturem la guerra: ”El moviment antiguerra ha contribuït de manera decisiva en la caiguda d’Aznar i en el fet que
retornin les tropes. Les notícies que ens arriben de l’Iraq no són gens esperançadores. Les imatges de les tortures són una mostra més de la brutalitat de la
guerra i de l’ocupació. De Palestina les notícies també són preocupants, atès
que Bush aprova els plans annexionistes de Sharon. Per altra banda, les morts
de l’Afganistan i Txetxènia confirmen que la “guerra contra el terrorisme” només
produeix més terror.

aconseguir una vida digna per a les dones, per llurs drets humans i per la seva
llibertat.
A l’Iraq, “la democràcia” de Bush i es seus aliats està massacrant, torturant,
eliminant la població civil: nenes, nens, dones, homes. El control del petroli per
Occident està costant molta sang iraquiana i enfonsant la població civil en la
més absoluta misèria. Les dones iraquianes s’oposen a l’ocupació i al fonamentalisme que els impedeix ser lliures. També les dones de negre dels EUA ho han
denunciat.
A Txetxènia, les dones de “Memorial” (associació pels drets humans) i a Rússia,
les mares de soldats de Sant Petersburg segueixen juntes resistint i intentant
aturar el genocidi de la població txetxena i endegant projectes d’educació per a
la pau als dos països.
Les dones de La Ruta Pacífica de Colòmbia continuen treballant perquè el seu
discurs antimilitarista i feminista mobilitzi cada cop més dones i homes i així
acabar amb una guerra que porta més de 50 anys destruint la vida.
Les dones palestines i israelianes fan l’inimaginable per mantenir i ampliar el diàleg entre elles en una situació dramàtica i molt difícil. A Israel, a poc a poc va
creixent la xarxa pacifista i de deserció mentre a Palestina, les dones, en la més
absoluta precarietat porten a terme infinitat de projectes per evitar la desconstrucció de la societat civil i sobretot de la gent jove.
Són molts més els conflictes del món on les dones exerceixen una resistència
activa a les guerres, a les violacions, a la violència de gènere.
Les dones antimilitaristes i feministes pensem que entre MORIR I MATAR HI HA
UNA ALTRA LÒGICA: VIURE.
És per això que treballem per “CONSTRUIR PONTS I NO MURS”.
PONTS de diàleg, ponts que ens ajudin a passar a l’altre costat i veure les situacions des d’un altre angle, a posar-nos en la pell de l’altra.
PONTS que contribueixin a viure en un món sense cap guerra que ens destrueixi
ni cap pau que ens oprimeixi, un món sense militarisme, sense sexisme i sense
injustícia.

A l’Afganistan, les dones de RAWA (Associació Revolucionària de Dones Afganeses) segueixen lluitant des de fa dues dècades contra els fonamentalistes per
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COMUNICAT DE RAWA PER ALS ACTES DEL 24 DE MAIG DEL 2005
PONTS que aconsegueixin que la veu de les dones se senti a les taules de negociació dels conflictes.
PONTS que uneixin les diferents xarxes de solidaritat feminista existents i molt
sovint invisibles però efectives.
PONTS que afavoreixin l’intercanvi de vivències i pensaments entre les dones.
PONTS, en definitiva, que ens portin cap a un futur sense desigualtats ni injustícies, en llibertat i en pau.
DONES X DONES us demana que aporteu el vostre gra de sorra per construir els
materials simbòlics que a poc a poc aixequen aquests ponts de diàleg. Podeu
fer-ho de moltes maneres, participant en les concentracions, vigílies i xerrades
que de manera contínua organitzem, donant suport als projectes i grups de dones dels països en conflicte.
Podeu col·laborar activament i directament amb nosaltres. Podeu difondre
aquest manifest, i cada 24 de maig manifestar-vos als vostres pobles i ciutats
contra la violència, la guerra i amb un compromís amb la cultura de pau i teixint
xarxes de solidaritat amb les dones d’arreu del món.
CONTINUEM DIENT NO A LA GUERRA A L’OCUPACIÓ DE L’IRAQ
CAP ARMA, CAP PERSONA, CAP EURO PER A LA GUERRA
FORA LA GUERRA DE LA HISTÒRIA
FI DE L’OCUPACIÓ DE PALESTINA ENDERROQUEM EL MUR
NI GUERRA QUE ENS DESTRUEIXI NI PAU QUE ENS OPRIMEIXI
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Amigues,
Les dones afganeses seguim sent ostatges de les urpes dels fonamentalistes.
L’assassinat, el robatori i la violació de dones i nens s’està convertint en una
rutina. Cada vegada hi ha més dones que se suïciden i cada vegada hi ha més
tràfic de narcòtics, més atur i més gent sense sostre, mentre milions de dòlars
d’ajuda estrangera es malmeten en omplir les butxaques dels fonamentalistes
de l’Aliança del Nord per comprar la seva lleialtat als EUA
No pararem fins a aconseguir judici i càstig per als feixistes religiosos i tots els
fonamentalistes. Si no surten del poder i el govern, mai no veurem la llibertat, la
democràcia i la prosperitat a l’Afganistan.
No estem soles en aquest difícil i tumultuós activisme contra l’Aliança del Nord
i els altres fonamentalismes.
Hi ha dones de l’Iran, Palestina, Turquia, Amèrica Llatina i d’altres països que
estan amb nosaltres. Ens hi unim avui per donar des del nostre pobre país suport i agraïment al moviment feminista de tot el món, a totes les dones que estimen la llibertat i la democràcia i estan amb nosaltres per aconseguir la llibertat,
la pau, la democràcia i acabar amb el fonamentalisme.
Associació Revolucionària de les Dones (RAWA)
Kabul, 8 de març de 2005
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LA RUTA PACÍFICA DE MUJERES RECHAZAMOS UNA SALIDA GUERRERISTA AL CONFLICTO COLOMBIANO Y AL RESCATE MILITAR DE LAS
PERSONAS SECUESTRADAS.
Las organizaciones de mujeres de nueve departamentos colombianos reunidas
en la Ruta Pacífica de Mujeres, nos oponemos radicalmente a una salida armada
del conflicto colombiano y al rescate de los y las personas secuestradas dejando
de lado la esperanza de un acuerdo humanitario para las familias secuestradas.
Hacemos un llamado al Presidente Álvaro Uribe para que no suspenda su voluntad de paz mediante el diálogo y la negociación política sembrados en la esperanza de las familias colombianas, no sólo las que tienen familiares secuestrados, sino las que hemos tenido que padecer por más de 40 años la expresión
armada de un conflicto con profundas raíces sociales, políticas y, sobre todo,
económicas.
Las mujeres colombianas no queremos que nuestros hijos e hijas crezcan en un
país que se despedaza a sangre y fuego. Un rescate de secuestrados por la fuerza implicaría sumir a muchas familias y al país entero, en el luto y el dolor.

Señor Presidente, como ciudadanas exigimos que también se escuchen las voces de las mujeres, hermanas, madres y esposas de todos los hombres y mujeres víctimas de esta guerra.

Ruta Pacífica de las Mujeres Regional Antioquía
Ruta Pacífica de las Mujeres Regional Bolívar
Ruta Pacífica de las Mujeres Regional Cauca
Ruta Pacífica de las Mujeres Regional Cundinamarca
Ruta Pacífica de las Mujeres Regional Chocó
Ruta Pacífica de las Mujeres Regional Risaralda
Ruta Pacífica de las Mujeres Regional Santander
Ruta Pacífica de las Mujeres Regional Putumayo
Ruta Pacífica de las Mujeres Regional Valle del Cauca

20 de octubre del 2006

Rechazamos las acciones terroristas de todos los grupos armados del país. Y
hacemos un llamado a los guerreros para que dejen a la sociedad civil al margen
de la guerra. Suficiente hemos sufrido las madres y mujeres de todos a aquellos
que por una u otra razón han estado involucrados o han sido víctimas de esta
guerra. Somos las mujeres quienes hemos tenido que arrastrar el peso del desplazamiento forzado y del dolor y la miseria que lo acompañan.
Las mujeres estamos convencidas de que la guerra nunca será un camino de
construcción ni de solución de los problemas del país. Nosotras estamos radicalmente a favor del diálogo y de intentar hasta el último instante una solución
pacífica.
Sabemos que la guerra siempre ha estado instalada en las ciudades de muchas
formas. Unas veces de milicia guerrillera, otras en forma de terrorismo narcotraficante, otras como guerra sucia, como crimen selectivo, como combate callejero. Las mujeres en la cotidianidad sufrimos los efectos del conflicto armado en
los barrios populares y otros sectores. Y desde el corazón trabajamos para que
se paren todas las guerras. Las mujeres no creemos en las guerras justas, ni en
las guerras santas. Tampoco creemos que la guerra sea el camino para transformar el mundo. Las mujeres no queremos que nuestros hijos hagan parte de
ninguna guerra, ni que maten, ni mueran en nombre de ningún ejército.
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DONES X DONES US CONVOCA A SEGUIR ACTUANT EN SUPORT DE LES
DONES QUE ACTUEN CONTRA LES GUERRES i les SEVES CONSEQUÈNCIES A PALESTINA, IRAQ, AFGANISTAN.

LES DONES ES RESISTEIXEN A LA GUERRA I A L’OCUPACIÓ
Declaració final de la 13a. Trobada Internacional
de Dones de Negre a Jerusalem

DIA 15 DE FEBRER A LES 12 DEL MIGDIA A LA PLAÇA CATALUNYA

Nosaltres, dones palestines, israelianes i dones d’altres llocs del món reunides a
Jerusalem per a la 13a. Trobada Internacional de Dones de Negre:

A LES 11,45 A LA PORTA DEL CORTE INGLÉS (RONDA SANT PERE) VESTIDES
DE NEGRE I AMB MOCADORS PALESTINS
RESERVEU-VOS EL 20 DE MARÇ JORNADA INTERNACIONAL CONTRA LA
GUERRA
DIA 18 DE FEBRER A LES 19.30 A CA LA DONA:
TROBADA AMB L’ORZALA DE L’ASSOCIACIO DE DONES AFGANESES
HAWCA
Us esperem per compartir, escoltar i aprendre de les accions de les dones en
països en conflicte

25 DE FEBRER A LES 7 DE LA TARDA AL CCD
CCD BONNEMAISON I DONES X DONES US CONVIDA A L’ACTE DE
MUJERES CREANDO DE BOLIVIA
La creatividad, nido de utopías y luchas cotidianas.
Passaran un vídeo “Mama no me lo dijo” i ens explicaran el seu projecte de Creativitat feminista.
“Mamá no me lo dijo” formula una sèrie de preocupacions i estratègies feministes arrelades culturalment en el seu context geogràfic, però també provoca una
saludable i revulsiva crítica interna dels feminismes occidentals hegemònics.

DONES X DONES (febrer del 2004)
NO US HO PERDEU
Us esperem a totes!!!!
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Afirmem el nostre compromís de treballar juntes en una xarxa internacional de
dones per la llibertat, la igualtat, per la justícia, per la pau, pels drets de les dones
i per un món sense violència.
Acordem reunir-nos de nou per continuar la lluita i reafirmar el nostre compromís
amb el treball i les fites de la nostra xarxa en una pròxima Trobada que tindrà
lloc a l’Estat espanyol.
Insistim que les dones participin activament en la prevenció i resolució de conflictes i en la negociació i posada en marxa d’acords de pau conformes amb la
Resolució 1.325 de l’ONU. La participació activa i igualitària de dones de diverses procedències i formació és crucial a l’hora de prendre decisions per assegurar el plantejament i el tractament efectiu en aspectes relacionats amb els drets
econòmics, socials, nacionals, ètnics i culturals de les dones, així com la seva
llibertat d’elecció i seguretat.
Exigim justícia econòmica i social i condemnem el sistema explotador i l’estructura de la globalització portada a terme per multinacionals, que condueixen milions de persones de tot el món a la pobresa, i que prosperen a costa de la justícia
social i el desenvolupament humà.
Treballarem per un món on la diferencia no signifiqui desigualtat, opressió o exclusió i lluitarem contra totes les causes de l’opressió i la discriminació per criteris de sexe, raça, orientació sexual, edat, identitat nacional i ètnica i religió.
Ens oposem a les polítiques militaristes dels nostres governs, cridem pel desarmament i condemnem la intervenció dels EUA i els seus aliats en els assumptes
polítics d’altres nacions.
Ens comprometem a promoure l’educació i el llenguatge de la veritat i l’esperança que reflecteixi el nostre dret a la justícia, a l’esmena i a la reparació, que són
els fonament per a la construcció d’un món basat en els valors de la igualtat, la
justícia, la cooperació i la solidaritat.

113

Feministes contra la guerra
Condemnem el feminicidi i totes les formes de violència sexual, física o psicològica que afecta les dones, tant en les zones de conflicte i en les regions militaritzades, com en la seva vida quotidiana.
Exigim la fi de la guerra i de l’ocupació de l’Iraq per part dels EUA i ens solidaritzem amb les dones iraquianes en la seva lluita pels seus drets jurídics i humans.
Fem una crida per una pau justa i sostenible entre Israel i Palestina basada en el
dret internacional i els drets humans, els quals requereixen:
- La fi de l’ocupació israeliana.
- La fi immediata de totes les accions contra civils, assassinats, tancades, demolicions de cases, confiscació de terres, creació d’assentaments, construcció del Mur de l’Apartheid, privació de l’aigua, prohibició de l’accés a les escoles, hospitals i llocs de treball i de culte.
- L’alliberació immediata dels presoners polítics.
- El desmantellament dels assentaments israelians en els territoris palestins
ocupats el 1967.
- Negociacions immediates sobre l’estatus final per fer viable la sobirania de
l’Estat palestí juntament amb Israel segons les fronteres establertes el 4 de
juny de 1967. La pau i la resolució dels conflictes no s’aconseguirà amb mesures unilaterals com la desconnexió.
- El reconeixement de Jerusalem com a capital doble per dos Estats i la finalització immediata de tota acció unilateral cap a la neteja ètnica de Jerusalem.
- El reconeixement per part d’Israel de la seva responsabilitat en el sofriment
dels i les refugiades palestines com a prerequisit per trobar una solució justa i
duradora al problema dels refugiats d’acord amb les resolucions de l’ONU respecte a aquest tema.
- El reconeixement dels drets nacionals i civils de la minoria palestina a Israel.

FEM UNA CRIDA A TOTES LES DONES
I HOMES DEL MÓN PERQUÈ S’UNEIXIN A NOSALTRES EN LA NOSTRA

Encara que no es poden utilitzar els mateixos criteris per als ocupants i els ocupats, reconeixem que tant les persones palestines com les israelianes es veuen
afectades pel conflicte continu i la violència, que els crea una falta de seguretat, por i ansietat emocional. Tant les unes com les altres són víctimes civils del
conflicte.

EMPRESA DE SALVAGUARDAR LA VIDA, LA DIGNITAT HUMANA I LA LLIBERTAT EN EL MÓN, FENT REALITAT
LA NOSTRA VISIÓ DE LA LLIBERTAT,
DE LA PAU I DE LA JUSTÍCIA.
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Creiem que la intervenció de la comunitat internacional és decisiva per assegurar que Israel es responsabilitzi de les seves accions en els territoris ocupats i
per construir una pau justa entre Israel i Palestina. Donem suport a la crida a la
comunitat internacional per imposar mesures no violentes i efectives, amb la fi
de les inversions en Israel i les sancions a aquest Estat mentre continuï violant el
dret internacional i segueixi l’ocupació i l’opressió del poble palestí.

COMUNICAT DE LES DONES DE L’IRAQ EN ELS ACTES DEL 24 DE MAIG
DEL 2006
La situació a l’Iraq des de la invasió dels EUA ha anat empitjorant cada vegada
més. El resultat d’aquesta guerra immoral i de l’ocupació il·legítima dels americans i els seus aliats no ha servit per portar la democràcia a l’Iraq sinó per sotmetre la població iraquiana a una situació més feble i vulnerable, alhora que els
grups islamistes més conservadors han anat guanyant terreny, i seran les dones
les primeres que podrien veure reduïts els seus drets i llibertats. Des de la invasió
americana, la població ha d’enfrontar-se amb gairebé la inexistència de medicaments, d’aliments, aigua potable, electricitat i altres serveis bàsics.
Com elles mateixes expliquen, cada dia en sortir de casa fem una abraçada a
les nostres filles i fills, a la nostra família, com si no haguéssim de tornar mai
més a casa.
Les dones iraquianes s’enfronten diàriament amb els míssils i tiroteigs indiscriminats de les forces ocupants i dels diferents grups armats.
Les dones pateixen de la mateixa manera que la resta de la població civil a l’Iraq,
no tan sols per la total inseguretat, i la manca dels serveis més elementals, i per
la manca absoluta de llocs de treball, exposades a la violència sexual, violacions, segrestos o la mort.
Però les dones iraquianes no són únicament víctimes que es limiten a observar
passivament el que està passant. Les dones iraquianes han desenvolupat sempre un paper molt important en la societat; s’han educat, han treballat i s’han
organitzat a nivell polític. Elles van ser les primeres a mobilitzar-se quan va caure
el règim de Saddam, i es van organitzar com a dones, com a professionals, com
a activistes... tractant de millorar les seves condicions de vida, així com les de
la seva societat. I malgrat que la violència i el caos fan més difícil les seves activitats, continuen treballant, reunint-se en cases d’unes o altres, establint refugis on les dones puguin continuar la seva vida: han organitzat serveis sanitaris,
assessorament legal gratuït, classes d’informàtica i alfabetització. Organitzen
tallers i conferències, com també manifestacions per fer escoltar les seves veus
i mirar d’influir en el procés polític.
Nosaltres des d’aquí donem suport al treball que estan fent les dones iraquianes, així com les dones americanes de Code Pink, que estan treballant per bastir
ponts de solidaritat entre les unes i les altres.
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• Informant el món de la situació que està patint la població i especialment les
dones, del deteriorament i retrocés dels seus drets.
• Donant suport a les dones iraquianes per posar fi a la violència.
• Exigint la retirada de les tropes estrangeres.
• Exigint que en les negociacions s’incorporin les dones en el procés de pau.
• Insistint i reclamant que els països que han destruït l’economia i les infraestructures a l’Iraq indemnitzin la població per tal que sigui la mateixa població
iraquiana qui dugui a terme la reconstrucció del seu país.

LA CRIDA DE LES DONES PER LA PAU: UNA DEMANDA URGENT
LES DONES DIEM NO A LA GUERRA
Nosaltres, les dones dels EUA, les dones de l’Iraq i les dones d’arreu al món, diem PROU a la guerra a l’Iraq i prou als atacs cruels contra altres pobles.
Hem enterrat massa éssers estimats. Hem vist massa vides mutilades per les
ferides físiques i psicològiques.
Hem mirat horroritzades com els nostres recursos són utilitzats per a la guerra
mentre les necessitats bàsiques, les de les nostres famílies, com ara el menjar,
l’habitatge, l’educació i l’accés a la salut no estan disponibles per a elles.
No tenim més paciència per viure constantment amb por davant de l’amenaça
de la violència, i veient com l’odi i la intolerància van augmentant i infiltrant-se a
les nostres cases i a les nostres comunitats.
Aquest no és el món que volem ni per a nosaltres ni per a les nostres filles i fills.
Amb foc a l’estómac i amor al cor, nosaltres les dones, ens estem aixecant sense fronteres per unir-nos i demanar la fi del vessament de sang i la fi de tanta
destrucció.
Hem vist com l’ocupació estrangera de l’Iraq ha originat un moviment armat en
contra d’ella, perpetuant un cicle de violència sense fi. Estem convençudes que
aquest és el millor moment per fer la transició d’un model militar a un model de
resolució pacífic del conflicte, que inclogui els factors següents:
• La retirada de totes les tropes i combatents estrangers de l’Iraq;
• Negociacions per a la reincorporació de totes les persones iraquianes desplaçades en tots els aspectes de la societat iraquiana;
• La plena representació de les dones en el procés de pau i un compromís amb
tots els drets de les dones a l’Iraq després de la guerra;
• Un compromís per descartar la construcció de qualsevol base militar estrangera a l’Iraq;
• El control del petroli i de tots els altres recursos a mans iraquianes;
• L’anul·lació de les lleis de privatització i de desregulació, imposades sota
l’ocupació, que permetin al poble iraquià orientar la trajectòria econòmica de
la postguerra;
• Un esforç massiu de reconstrucció que prioritzi els contractistes iraquians,
amb finançament dels països responsables de la invasió i l’ocupació de
l’Iraq.
• Considerar la creació d’una força internacional provisional de pau, que sigui
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veritablement multilateral i que no estigui integrada per cap dels països que
participaren en l’ocupació.
Per avançar en aquest procés de pau estem creant un moviment massiu de dones, que inclou diverses generacions, ètnies, religions, fronteres i tendències
polítiques.
Juntes pressionarem els nostres governs, les Nacions Unides, la Lliga Àrab, els
premis Nobel de la Pau, els líders religiosos i d’altres de la comunitat internacional, perquè intervinguin per ajudar a negociar una solució política.
I en aquesta època de fonamentalismes divisionistes, cridem a tots els i les líders
del món a unir-se amb nosaltres perquè avancin els valors fonamentals de l’amor
a la família humana i a la protecció del nostre preciós planeta.
			
(2006)

Conclusions de les Jornades sobre Mediacions Femenines. Una Pràctica de Pau
(de la taula moderada per Dones x Dones)
PER UNA PAU QUE SIGUI LA NOSTRA
Avui hem sentit múltiples i creatives pràctiques de pau des dels grups i moviments de dones:
· A la taula ‘Pràctiques de pau en temps de guerra’ han parlat les dones que fan
pau en temps de guerra, malgrat ser-ne les principals víctimes.
· A la taula ‘La pau de les dones en temps de ‘pau’’ ho han fet les dones que
segueixen construint pau després de la firma dels acords de pau, enfrontant els
factors encara presents que van causar la guerra en el passat.
Pràctiques de pau en temps de guerra
1.- Són pràctiques que superen divisions ètniques, religioses o polítiques imposades pels seus governs en guerra. Impliquen desfer murs i barreres familiars,
quotidianes i polítiques existents en aquests països. Impliquen desfer murs físics, de l’oblit, de les històries i memòries paralitzades o no resoltes. Impliquen
un crear ponts entre les parts designades com a enemigues i cercar conjuntament alternatives per concretar la pau. Ens expliquen que es troben en el dolor i
sentiment de perdedores més enllà de ser de bàndols oposats.
2.- El reconeixement, exteriorització i unió de les pors les connecta i activa com
a agents per a visibilitzar la seva situació, limitar les agressions dels actors armats i incidir conjuntament per aconseguir una sortida negociada del conflicte
que viuen. Si bé aquest és un dels elements clau per a l’activació de les dones
a Colòmbia i Iraq, per les dones d’Estats Units i Israel ha estat clau visitar i viure
la situació de les seves companyes que les ha fet trencar amb les ordres militars
dels seus governants i activar una sèrie d’estratègies per visibilitzar i defensar
la veu de les seves companyes. Al Sàhara l’ocupació dels homes a la guerra ha
estat el factor que ha unit les dones per fer-se càrrec de les decisions polítiques
de la vida dels campaments.
3.- Són pràctiques visibles de desobediència dels preceptes imposats a la societat pels seus líders polítics o actors armats. Pràctiques que desarticulen els
mites que els actors armats i/o governants utilitzen per justificar l’ús de la violència.
4.- Des de la creativitat, aquestes dones enfronten i superen les situacions adverses quotidianes i militars que es troben dia a dia.
5.-Construeixen un llenguatge simbòlic, visual, poètic, arquitectònic que trans-
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gredeix la lògica militarista imposada: a través d’aquests llenguatges consciencien, creen opinió i desmilitaritzen les ments, les relacions socials, culturals i
polítiques imperants als seus països.
6.- De la defensa del seu cos salten a la defensa del seu territori i de la seva autonomia d’espai, pensament i drets: la guerra les ha obligat a fer-se càrrec de
la supervivència dels seus grups (alimentació, salut, protecció...), a defensar-se
davant de les agressions que reben elles i els seus infants. Totes ens expliquen
el fet que aquestes tasques les han portat a organitzar-se per incidir en les esferes polítiques del seu país i aportar iniciatives per a una sortida negociada dels
conflictes.
· Pràctiques de les dones després dels acords de pau
1.- Les dones que han participat en aquesta taula tenen en comú que continuen vivint en societats molt militaritzades. En diferents nivells i enfrontant-se amb
dificultats van poder incidir en els acords de pau, però expressen les seves insatisfaccions en el procés d’implementació.
2.- Podem dir que les dones sèrbies continuen preocupades pel fervor nacionalista excloent i militarista que es respira al país. I denuncien que els acords han
ajudat a legitimar pràctiques de guerra que s’han comès i que han quedat sense càstig. Les dones irlandeses segueixen preocupades amb l’increment progressiu del sentiment religiós de les seves comunitats, catòlica i protestant; les
dones afganeses, després d’una guerra de 20 anys, segueixen tenint un govern
islamista dirigit per l’exèrcit d’Estats Units que, sumat al fonamentalisme religiós del govern, fa molt difícil millorar les seves condicions de ciutadanes amb
plens drets.

fantil i juvenil com a possibles futurs constructors d’una nova societat.
· Sensibilitzen els diferents sectors de la societat sobre els seus drets com a
dones, sobre la importància d’incidir en els propis governs en busca d’una
veritable pau en “temps de pau”, a defensar als criminals del propi grup (no
en el nostre nom), a crear ponts amb les altres comunitats, a canalitzar la
seva ràbia conjuntament pel canvi social, a animar a ser traïdores del militarisme i del patriarcat.
Per acabar, ressaltaríem que totes aquestes dones feministes, antimilitaristes,
fan una crida perquè les seves veus siguin escoltades i es tinguin en compte en les decisions polítiques per la pau dels seus països, abans, durant i
després dels conflictes armats. Fan una crida a la superació de les relacions
predominants assentades en el poder pel domini i inciten a la resignificació
de les relacions des de la creativitat, inclusió de les diferències, des del reconeixement de les necessitats i fragilitats de les persones com a mecanismes
que farien possible la construcció d’una societat fonamentada en la pau,
protecció i seguretat humana. Totes aquestes dones, aprofitant l’expressió
de la Busayna, la dona palestina, continuen queixant-se i denunciant la foscor, i a la vegada no paren d’encendre espelmes que guien el camí per un
demà on els seus fills i filles puguin viure amb dignitat.
Dones X Dones continuarem donant suport i expandint la veu d’aquestes dones.
A més, volem fer una declaració d’intencions que farem arribar als nostres representants polítics perquè quan aquests es reuneixin amb els respectius governs
dels països d’aquestes dones, els recordin, condicionin o exigeixin que incloguin
les veus d’aquestes dones en la construcció de la pau.
Dones x Dones. Barcelona, maig del 2005

3.-Malgrat aquests contexts existents després dels acords de pau, aquestes dones continuen perseverant en les seves practiques de pau:
· Són memòria de la seva societat fent-se eco del que va passar perquè no
torni a succeir.
· Treballen per incorporar la perspectiva de gènere en les noves polítiques dels
seus països en fase de reconstrucció.
· Vigilen i denuncien les irregularitats de l’implementació dels seus respectius
acords de pau.
· Treballen persistentment en els elements que poden fer avançar la societat
cap a una reconciliació, com són el reconeixement del patiment de les víctimes en la seva totalitat, l’esclariment de la veritat, el judici dels responsables
dels crims de guerra.
· Treballen potenciant processos d’educació per a la pau amb la població in-
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25 de novembre del 2005. Dia Internacional de la No-violència vers les Dones
EL FEMINISME. UN ESPAI PER A LA LLIBERTAT I LA NO-VIOLÈNCIA
El meu amor que s’emmiralla en els ulls que arrelen en el vent
que arrenca les fulles que cobreixen la bala que travessa l’ombra
del meu amor sense casa.
M. Mercè Marçal (Desglaç)
“Quan parlem d’atemptats contra la llibertat femenina o de la seva pèrdua, no
estem parlant de discriminació, és a dir de desigualtat, sinó de violència, d’autèntics intents de mantenir un control físic i social sobre el cos de les dones i els
seus moviments.”
Fina Birulés
Tota situació i actuació personal, social i política compta amb un “escenari”. Les
dones hem transitat i transitem diversos escenaris a la recerca d’un de propi que
tingui “decorats” adients per a nosaltres i on ens sentim còmodes. La necessitat
d’un escenari o d ́un espai per a les dones, per a totes i per a cadascuna, en un
món dominat pel patriarcat ha estat llargament expressada des de la pluralitat i
diversitat de les dones al llarg del temps.

Preservar i reforçar aquests espais on el feminisme fa estada és una de les nostres prioritats i aquest any ho volem remarcar i així possibilitar l’expressió de la
llibertat femenina com a potenciadora d’un món on la violència no tingui cabuda.
El 25 de novembre és també un dia de trobada i de reforçament per a totes les
dones que diàriament treballem per a l’eradicació de la violència sexista i que no
oblidem el llarg, feixuc i dolorós camí de les reivindicacions encara pendents.
I també, com cada 25 de novembre, amb la sororitat que escurça la distància,
ens solidaritzem amb les propostes de pau i contra la violència i el feminicidi
de les dones de Ciudad Juárez, de Colòmbia, de Palestina-Israel, de l’Iraq, de
l’Afganistan... Les dones d’arreu del món que actuem en defensa de la vida de
les persones exigim, totes juntes, el respecte i l ́autoritat per exercir en pau la llibertat de les dones i per esvair del planeta la violència patriarcal.
XARXA DE DONES CONTRA LA VIOLÈNCIA

CONCENTRACIÓ A BARCELONA, DIVENDRES 25 19 h Plaça Sant Jaume, i a
moltes poblacions a les places de la vila al migdia o al vespre.

Parlar de violència és parlar d’espais: d’allunyament, de canvi d’habitatge, de
llocs de treball que es deixen, de llocs on anar, de llocs per recuperar-se...
Aquesta qüestió és essencial en tractar el tema de la violència vers les dones i
a l’hora d’exigir solucions.
El feminisme com a espai mental/ideològic se’ns presenta com l’escenari en
construcció on les dones podem ser i estar com a tals, un escenari amb diversos
decorats que són les aportacions de les dones de totes les èpoques i llocs i que
ens permeten reconèixer la genealogia femenina i tota la seva riquesa.
Les dones volem i necessitem
espais per ser i per estar
espais per néixer i créixer
espais per conèixer i reconèixer
espais per treballar i per descansar
espais per tenir cura i gaudir
espais de llibertat per compartir
Les dones necessitem i exigim espais a la ciutat per actuar des de la no-violència, per transformar-nos i canviar el món: cases de les dones, centres de cultura,
d’oci, llibreries, places i carrers acollidors i sense violència...
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24 DE MAIG del 2006
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES PER LA PAU I L’ANTIMILITARISME
PER UN MÓN LLIURE DE VIOLÈNCIES
DELS EXÈRCITS I LES GUERRES
Cada 24 de maig, dones de tot el món ens trobem per mostrar i recordar que la
pau és possible i que existeix una altra lògica a la de les violències i les guerres,
que és la de viure, la de buscar cruïlles on trobar propostes i solucions justes
per a les parts enfrontades en els conflictes; que l’alternativa al discurs únic de
la violència és la de la paraula i el diàleg, que es poden bastir ponts de trobada
per construir un món diferent.
La història ens ha volgut demostrar i presentar la guerra com a inevitable i única solució per resoldre els conflictes, nosaltres les dones hem desconstruït la
història per demostrar que hi ha hagut dones que des de sempre han mostrat
el seu rebuig, des de diferents accions i actituds: des de la resistència pacífica
de les dones de Greenen Common, passant per les diferents manifestacions i
escrits de Virginia Wolf, o enfrontant-se a l’Estat, convidant a la insubmissió,
com les Dones de Negre de Belgrad, buscant diferents camins i trobades, saltant els murs de separació com les dones palestines o israelianes, o continuant
denunciant els crims de guerra i els criminals de guerra des de la clandestinitat
com continuen fent les dones de Rawa, o les dones colombianes o les russes i
txetxenes.

· Rebutgem les campanyes propagandístiques que presenten els soldats i
exèrcits com a agents d’ajuda humanitària. Cap soldat armat pot ser portador ni potenciador de la pau, ans al contrari, continuen els testimonis de les
violacions i violències contra les dones allà on es despleguen en l’anomenada “missió de pau“.
· Rebutgem les exhibicions aèries de les forces armades en les nostre festes.
· Que no hi siguin presents en cap espai educatiu, saló de la infància, saló de
l’ensenyament... Les nostres nenes i nens i joves no tenen res a aprendre de
les forces armades com no sigui la reproducció d’un model patriarcal-guerrer i militarista que no té res de pedagògic ni d’educació.
Aquest 24 de maig volem expressar que les dones som lliures, sabem, decidim i fem i per això un cop més us convidem a:
· Realitzar accions i actes en els diferents pobles, a les places, les escoles....
· A difondre el discurs de les dones que han treballat i continuen treballant
per la Pau.
· A fer-vos objectores i objectors fiscals que és una de les accions més directes contra el militarisme, deixant de pagar els impostos que es dediquen a
defensa
NI UN EURO, NI UN DÒLAR, NI UN SHEKEL, PER A LES GUERRES...

Aquestes dones són la NOSTRA HISTÒRIA, LA NOSTRA GENEALOGIA FEMINISTA I ANTIMILITARISTA, la que ens empeny a continuar treballant per la pau i
contra el militarisme, un militarisme cada cop més potent, inhumà, il·lògic, que
no parla de vides humanes sinó de danys col·laterals, que calcula els costos de
les guerres no en nombre de persones sinó en l’augment de dòlars del barril de
petroli.

Ja no hi ha flors
per a indicar el lloc
on han caigut
sols el raig fosc
de la sang de tantes
ferides obertes

Aquest any, volem dedicar les nostres accions i donar suport de manera especial
al procés de pau que s’inicia al País Basc, on les dones tenen especial protagonisme, sense oblidar les amigues i companyes que continuen els seus processos i treballs per aconseguir una pau justa als seus respectius països.

I es torna ronca la veu
de tant cridar:
NO A LA GUERRA!
(Montserrat Abelló)

Per això aquest nou 24 de maig, ens trobarem de nou per reivindicar i rebutjar
que no volem:
· Que els nostres impostos es dediquin al pressupost de defensa: de qui ens
hem de defensar i qui ens defensarà dels qui ens defensen?
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Sentir i Dir
Dia Internacional de la No-Violència contra les Dones
25 de novembre del 2006
SENTIR I DIR LA VIOLÈNCIA
SENTIR I DIR LA LLIBERTAT
Sentir és la primera eina que tenim les dones per protegir-nos, per identificar la
violència i l’abús. Escoltar i donar valor a allò que sentim. Sentir que podem estar en risc, que el nostre espai, la nostra vida, el nostre cos, la nostra creativitat i
estar en el món estan en risc. Sentir que volem estar bé. Sentir que la nostra vida
és a les nostres mans, viure-la en llibertat.

Internacional. El 2005 escrivíem:
I també, com cada 25 de novembre, amb la sororitat que escurça la distància,
ens solidaritzem amb les propostes de pau i contra la violència i el femenicidi
de les dones de Ciudad Juárez, de Colòmbia, de Palestina-Israel, de l’Iraq, de
l’Afganistan... Les dones d’arreu del món que actuem en defensa de la vida de
les persones exigim, totes juntes, el respecte i l’autoritat per exercir en pau la llibertat de les dones i per esvair del planeta la violència patriarcal.

	XARXA DE DONES CONTRA LA VIOLÈNCIA
Dir allò que ens passa és un pas decisiu per acabar amb la violència i l’abús.
Dir la violència tal com la vivim, dir la llibertat des de nosaltres. Donar valor al
nostre llenguatge sobre la violència i sobre la llibertat. Conèixer i afirmar la pròpia veu. Dir-ho a altres dones per compartir. Dir el món sense violència contra
les dones.
........................................
Lleis. El 2004 escrivíem:
Benvingudes siguin les lleis que contemplen algunes mesures contra la violència vers les dones, malgrat que siguin parcials i insuficients. Però el fet que les
dones hàgim accedit a la condició de subjectes de dret no comporta ni ha comportat la llibertat femenina.
Per això el moviment feminista no es limita a reclamar la igualtat de drets sinó
també la llibertat per a les dones. Amb la llei només no n’hi ha prou. Ni tan sols
la unanimitat amb què fou aprovada la llei integral de mesures contra la violència
de gènere no ens garanteix la seva futura aplicació. Les feministes volem anar
més enllà de les mesures de tutela, protecció i repressió. Volem uns pressupostos suficients i comptar amb els recursos que permetin refer lliurement i al seu
ritme la vida de les dones que pateixen violència i treballar la prevenció conscientment i amb el compromís i la col·laboració de tota la societat.
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POEMES

UN DIA CLAREJARÀ MARÇ
UN DIA CLAREJARÀ MARÇ
I JO ESCRIURÉ ELS VOSTRES NOMS
ALS CARRERS, LES VORERES, ELS FANALS
I FINS I TOT LES GATES ESCADUSSERES
SABRAN QUE TENIM UNA HISTÒRIA PRÒPIA
UNA ANTIGA I UNA ALTRA
LA QUE ENS QUEDA PER VIURE, SOMMIAR,
ESCRIURE.
I MALGRAT QUE MARÇ
TINGUI POC RITME SIL·LÀBIC
I SEMBLI FRED I UN PÈL ASPRE,
MARÇ TÉ UN DIA BEN ESPECIAL
QUE EL CALENDARI
INTENTA DISSIMULAR I NO POT
PERQUÈ EN EL FONS
ÉS UN IGNORANT I MASCULÍ.
UN DIA
EN EL QUAL OCUPEM
ELS CARRERS, ELS POBLES, L’ESCOLA
I LA CIUTAT ES TORNA MÉS TENDRA I HUMANA
I NOSALTRES SOM UN CRIT,
QUÈ DIC UN CRIT, UN CLAM.
MALGRAT QUE DESPRÉS DIGUIN
JA TORNEN LES DE SEMPRE
COM CADA ANY,
COM CADA MARÇ
I SÍ, NOSALTRES TORNEM
SOM UNA SOLA VEU
QUE SONA I RESSONA
I S’ESCOLA ENTRE LES PARETS
DE CADA CANTONADA
ALLÀ, I AQUÍ...
SOM I ESTEM,
PERQUÈ SEMPRE VÀREM SER I EXISTIR.
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TEIXINT XARXES
EN LLOC DE BANDERES
TEIXINT XARXES AMB LES PARAULES
PRESÈNCIA, ABSÈNCIA
I ELS RECORDS
DE TANTES, TANTES, TANTES DONES.

A les companyes i amigues de DONES X DONES
8 de març del 2004
Vicky Moreno C.

MÉS ENLLÀ DE LES GUERRES
Més enllà de les guerres
hi ha una altra lògica.
VIURE!
Per això avui tornem
als carrers i les places
i fem de les nostres veus
un clam de resistències
contra les violències.
NI VÍCTIMES
NI TERRORISTES
INSUBMISSES,
RESISTENTS!
I amb les nostres paraules
farem callar les armes:
ESCOLTEU LES VEUS
DE LES DONES PER LA PAU.

DONES X DONES
24 de maig del 2006
Vicky Moreno C.
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ADRECES DE LES
ORGANITZACIONS

AFGANISTAN
RAWA (Revolutionary Association of the Women of Afghanistan)
Associació Revolucionària de Dones de l’Afganistan
És l’associació de dones més antiga (1977) i amb la qual hem tingut més contacte.
RAWA: P. O. Box 374; Quetta. Pakistan
http://www.rawa.org
rawa@rawa.org
A la seva pàgina web trobareu àmplia informació també en castellà i català sobre l’Afganistan i sobre les seves activitats.

HAWCA (Humanitarian Assistance foR the Women and Children of Afganistan)
Assistència humanitària per a dones i nens i nenes de l’Afganistan
(1999)
http://www.hawca.org
hawca@hawca.org

ASSOCIACIÓ PELS DRETS HUMANS A L’AFGANISTAN
L’Associació pels Drets Humans a l’Afganistan (ASDHA) és una entitat catalana que va néixer l’any 2000 per donar suport a col·lectius de dones afganeses que de forma clandestina van crear escoles per a dones i nenes a
l’Afganistan durant l’època dels talibans, en què l’educació estava prohibida per a la població femenina.
http://www.afgancat.org
afgancat@afgancat.org
A la seva pàgina podreu trobar moltes adreces d’associacions de dones de l’Afganistan.

CODI PINK
El “Codi Rosa” és una associació de dones pacifistes dels EUA que s’han oposat a la intervenció del seu país a l’Iraq
i a l’Afganistan, i s’ha manifestat contra la política militarista de Bush.
http://www.codepinkalert.org/
info@codepinkalert.org

132

133

Feministes contra la guerra

BALCANS
Bòsnia-Hercegovina. Medica de Zenica
És un dels primers grups que vam conèixer. Creat el 1992 a iniciativa de Monika Hauser, que va jugar un paper fonamental en el suport de les dones violades i torturades durant la guerra creant centres de recuperació interètnics
per a dones i nenes.
http://www.medicamondiale.org/_en/projekte/bosnien/

SÈRBIA-BELGRAD. Dones de Negre

BALCANS
CROÀCIA
A Zagreb, Croàcia, va ser on van arribar les primeres refugiades i van començar a parlar de les violacions. Les dones
de Zagreb van ser les primeres d’informar i explicar per tot el món que a Bòsnia s’utilitzava la violació com a arma
de guerra, com a neteja ètnica.
Center for Women Victims of War (1992)
Radnicki dol 20;10000 Zagreb, Croatia
Tel/Fax: +385 1 48 23 258
Tel/Fax: +385 1 48 23 188
http://www.zamir.net/~dphr/hrv/huridocs/sudionicieng/cwvw.htm
cenzena@zamir.net
Center for Women’s Studies
http://www.zenstud.hr/

El referent de grup de dones que des de l’inici de la guerra (1991) s’han manifestat ha estat Dones de Negre de Belgrad. Aquest grup de dones ha mantingut i continua mantenint una manifestació silenciosa cada dimecres a les 7 de
la tarda a la plaça de la República. Han estat la cara més visible de la resistència a la guerra i a la política militarista
i patriarcal del seu país.

Women’s Network of Croatia
http://www.zenska-mreza.hr/

http://www.zeneucrnom.org/
http://www.womeninblack.org

KOSOVO

Jug Bogdanova 18/5,11000 Belgrad, Yugoslavia
Tel: + 381 11 623 225
E-mail: stasazen@EUnet.yu
SOS telèfon
http://www.centric.org.yu/
Autonomous Women’s Center
http://www.womenngo.org.yu/

Les primeres dones que van venir a Barcelona eren d’aquesta organització i tenien contactes amb Dones de Negre
de Belgrad.
MOTRAT QIRIAZI (germanes Qiriazi, dues germanes de Pristina que fa 100 anys van muntar una escola per a noies).
Existeixen des del 1995.
Zef Lush Marku 17; 38000 Pristina, Kosovo-Yugoslavia
Tel.: +381 38 46 148
http://balkansnet.org/quiriazi.html
l.Rogova@zana-pr.ztn.apc.org
Society for Education of Women in Prishtina, Kosova.
Kosovan Nansen Dialogue
Coordinadora: Mihane Nartile
www.kndialogue.org
officepri@kndialogue.org
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COLÒMBIA
Organización Femenina Popular
L’Organización Femenina Popular (OFP) és una organització que, des de fa 29 anys, treballa per a les dones de la regió del Magdalena Medio i, especialment, de la ciutat de Barrancabermeja. L’objectiu principal és la millora concreta
de les condicions de vida de les dones i les comunitats.
www.ofp.org.co
femenina@colnodo.apc.org

Ruta Pacífica
La Ruta Pacífica de Mujeres neix el 1995 com a resposta d’acompanyament a un grup de dones de l‘Urabá que patien els efectes de la guerra. Allí dones de tot el país es van comprometre a treballar conjuntament per construir una
llar, un país i un món sense violència.

PALESTINA - ISRAEL
La Coalició de Dones per la Pau
Aplega associacions de dones feministes i pacifistes de Palestina i Israel.
Des del seu web podeu entrar als webs de les associacions que en formen part: Bat Shalom;The Fifth Mother; Machsom Watch; Noga-Feminist Journal; NELED; Women in Black; New Profile; TANDI; WILPF.
http://coalitionofwomen.org/
info@batshalom.org

JERUSALEM CENTRE DE DONES
És l’associació de dones palestines que, juntament amb Bat Shalom (associacio de dones israelianes), formen el
Jerusalem Link.
http://www.j-c-w.org/ Email: jcw@palnet.com

http://www.rutapacifica.org.co/ comunicaciones@rutapacifica.org.co

UNIÓ GENERAL DE DONES PALESTINES
http://www.gupw.net/
Bassma Khoury
Hala Attala Scholarship Coordinator
Institute of Women’s Studies
Birzeit University
Birzeit Palestine
bkhoury@birzeit.edu
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RÚSSIA-TXETXÈNIA
MEMORIAL: CENTRE PELS DRETS HUMANS
http://www.memo.ru/eng/index.htm: info@memo.ru.

Institute for war and Peace Reporting (IWPR)
www: iwpr.net

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
www:fidh.org

Mares de Soldats de Sant Petersburg
Razhyezhaya str. 9; 191002 St. Petersburg
Russian Federation
Telephone: [7] 812-712-4199; Fax: [7] 812-712-5058
soldiersmothers@pisem.net
http://www.soldiersmothers.ru

DONES x DONES
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