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Presentació Projecte - Introducció

Presentació Projecte - Introducció
Les Jornades d’Intercanvi de sabers i bones pràctiques de gestió feminista per una vida lliure de violències
s’emmarquen en un projecte d’Educació pel Desenvolupament que ha vingut gestant-se des de l’any 2010, quan
algunes de les organitzacions feministes sòcies d’ACSUR al Marroc van expressar la voluntat d’obrir ponts a altres
realitats per conèixer i intercanviar recursos i pràctiques en el treball contra les violències masclistes, amb altres
organitzacions de la Mediterrània i l’Amèrica Central.
Va ser difícil aconseguir suport per a un projecte poc habitual en la concepció “tradicional” de l’Educació pel
Desenvolupament, però la persistència i la convicció d’una nova forma d’entendre el treball al Nord, basat en
l’internacionalisme solidari com a resposta i alternativa a problemes globals, a través de la vinculació i l’enllaç
sud-sud-nord, van fer realitat la proposta, que ha rebut el suport de l’ACCD (Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament) i l’acolliment del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (La BONNE), que ha
facilitat l’espai i recursos pel desenvolupament de les jornades. Volem agrair en aquest espai la dedicació de les
traductores voluntàries, que han permès entrendre’ns entre totes a través de la diversitat de les nostres llengües.
En aquest camí ACSUR ha trobat aliances sòlides, basades en la confiança i la complicitat, sense les quals
no hagués estat possible la realització del projecte. Junt amb Tamaia -Viure sense Violència- i Calala –Fondo de
Mujeres-, hem construït un espai feminista on compartir valors, sabers, estratègies i aprenentatges per avançar en
una vida lliure de violències.
El projecte voldria ser el germen d’una xarxa internacional contra les violències vers les dones creada des de
la societat civil, que faciliti l’intercanvi i el diàleg Sud–Sud i Sud–Nord, amb èmfasi en la visió transversal de les
violències contra les dones, ja sigui des dels elements comuns presents a tots els països i cultures, com des de les
estratègies per a enfrontar-les, cercant la multiplicació de bones pràctiques i l’aprenentatge mutu.
També pretenem que la xarxa sigui una expressió de solidaritat internacional entre organitzacions feministes,
un element de força, acompanyament i suport en moments en què sigui necessària la incidència política i social
per transformar realitats, legislacions, tradicions, polítiques, etc. contràries als drets de les dones i a vides lliures
de violències.
No es cansarem de senyalar que les violències contra les dones són la major vulneració de drets humans que
es produeix en totes les societats. La vinculació amb organitzacions de dones de diverses parts del món ens referma en la constatació que les violències contra les dones tenen una dimensió universal, s’expressen amb múltiples
orígens, formes i dimensions, i són part estructural del sistema patriarcal i androcèntric que travessa les nostres
vides.
Junt amb dones d’El Salvador, Guatemala, Hondures i el Marroc hem aprés que els processos de violència
han de ser reparats i sanats, que els models de gestió feminista són profundament vàlids i transformadors perquè
donen les eines necessàries i suficients per eradicar les diferents violències vers les dones a què ens enfrontem.
En aquest sentit, les organitzacions feministes han estat i són el major motor per aturar la violència arreu del món.
Però ens troben en un context d’involució en les avenços assolits en la lluita contra la violència de gènere i en
favor del drets de les dones, degut a atacs i resistències diversos i específics en cada un dels països. A casa nostra,
per exemple, per causa de polítiques que afecten directament al Dret a decidir sobre el nostre cos, així com també
per enormes retallades en els programes d’atenció, prevenció, educació i sensibilització. Per això, en aquests
moments, és bàsic posar en valor, reforçar i reconèixer els sabers i pràctiques de les organitzacions feministes
d’aquestes i altres latituds, perquè totes elles han desenvolupat models pioners i de referència per avançar cap a
una vida lliure de violències.
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Només ens resta senyalar una vegada més que els feminismes són formes de viure que ens permeten transformar les nostres realitats, millorar-les, fer-les més dignes i felices per a dones i homes. Perquè els somnis feministes, de llibertat, autonomia, emancipació i respecte, són somnis de tota la humanitat, no acotats només a les dones.
El treball d’aprofundiment i compartença que ara presentem s’ha desenvolupat a través de tres eixos temàtics
al llarg de tres Jornades de treball:

•
•
•

Intervenció amb dones que han viscut o viuen situacions de violència de gènere
Incidència política / Prevenció
Models de gestió feminista: Confiança, política i autoritat femenina

Compartir aquest gran marc de treball permet abordar els sabers i les experiències en tots els àmbits que
s’encreuen en la intervenció contra la violència vers les dones incorporant els diferents contextos que viuen i
condicionen les participants. Aquest marc facilita l’aprenentatge de recursos i estratègies, i la posada en valor de
la transcendència de la mirada i la gestió feminista en el camí vers l’eradicació de la violència vers les dones i les
nenes i els nens.
ACSUR
Barcelona, setembre de 2014

7

Presentació Participants i Organitzadores

Presentació Participants i Organitzadores
EL SALVADOR
ORMUSA Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz
Silvia Ivette Juárez Barrios. Coordinadora del programa “Por Una Vida sin Violencia para las Mujeres” d’ORMUSA. Advocada, especialista en la defensa dels Drets Humans de les dones.
Organització feminista nascuda formalment l’any 1985 amb el propòsit de promoure la igualtat,
l’equitat de gènere i l’apoderament econòmic, social i polític de les dones. Les seves estratègies són les Accions
d’incidència política, facilitant l’accés a la justícia i el desenvolupament local i nacional, des d’un enfocament de
drets humans.
Els objectius:

•
•
•
•

Contribuir al desenvolupament local sostenible, des de l’enfocament de gènere i drets humans, que faci
liti la construcció de condicions d’apoderament i equitat entre dones i homes.
Coadjuvar al respecte i exercici dels drets sexuals i reproductius de les dones, incloent el dret a viure
una vida lliure de violència.
Potenciar a les dones en el respecte i exercici ciutadà dels seus drets humans, laborals, i l’accés a
la justícia.
Incrementar les capacitats i desenvolupament institucional d’ORMUSA.

HONDURAS
CDM Centro de Derechos de las Mujeres
Ivannia Maria Lopez Padgett. Coordinadora del Programa de “Prevención y Atención de
La Violencia Contra las Mujeres del CDM”. Advocada, especialista en diverses àrees del dret,
entre elles, la legislació sobre les dones.
El CDM és una organització feminista, autònoma, crítica, propositiva, que promou l’enfortiment de l’autonomia,
la justícia, l’exercici i el gaudi dels drets, la ciutadania i la igualtat de gènere per a les dones.
L’objectiu estratègic és contribuir a la construcció d’una democràcia inclusiva, compromesa amb els drets humans
de les dones, des d’una perspectiva feminista.
Objectius específics:

•
•
•
•

Promoure l’exercici i gaudi dels drets humans i la construcció de la ciutadania plena per a les dones.
Exigir a l’Estat d’Hondures la promoció i la garantia dels drets humans de les dones i de la ciutadania
en general.
Participar, des de la seva proposta política feminista, en els processos democratitzadors del país.
Garantir la sostenibilitat i l’enfortiment institucional en coherència amb els seus principis i valors.
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GUATEMALA
Actoras de Cambio
Liduvina Méndez. Co-fundadora d’Actoras de Cambio. Psicòloga.
L’any 2003 va néixer Actoras de Cambio amb la finalitat d’impulsar un procés integral adreçat a
evidenciar la violència sexual al llarg dels 36 anys de conflicte armat a Guatemala (1960-1996), i
iniciar processos d’acompanyament a les dones sobrevivents a aquesta violència.
L’any 2005, després de més de 25 anys de silenci, dones supervivents de violació i de violència sexual, trenquen el silenci i comencen un procés de sanació per a la recuperació de les seves vides.
Les estratègies d’Actoras de Cambio:

•
•
•

Memòria històrica des de la perspectiva de les dones.
Formació i sanació.
Justícia des de la perspectiva de les dones i participació i creació de xarxes comunitàries de dones.

Són les estratègies per:

•
•
•
•
•

Recuperar les seves vides integralment.
Trencar el silenci a l’entorn de la violació sexual, transformar els seus efectes i eradicar-la.
Com una forma de justícia i dignificació per a les sobrevivents, per totes les dones i la humanitat.
Per sanar personal, col·lectiva i socialment.
Per construir vides, cossos i territoris lliures de violència sexual.
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MARROC
AMDF Association Marrocaine des Droits des Femmes (Associació Marroquina dels Drets de les Dones)
Mina Fouzri. Cofundadora d’AMDF. Llicenciada en Filosofia i en Pedagogia. Directora del Centre Habiba Zahi d’acompanyament, suport
i atenció a dones en situació de violència.
Organització civil, feminista i autònoma, nascuda l’any 1985. Realitza accions de promoció, sensibilització i defensa en l’àmbit dels drets de les dones i dels drets humans. En aquest àmbit de gènere i drets humans, realitzen
formacions a població especialitzada, jove, feminista, i general. Té seus a Rabat, Casablanca i Marrakech.
L’estratègia de l’Associació s’articula a l’entorn de la promoció de la igualtat a través de les polítiques públiques,
les lleis, i les pràctiques.
Els eixos de treball són :

•
•
•
•
•

La integració del gènere en les polítiques públiques.
Defensa per a la igualtat jurídica.
Efectivitat dels drets i lluita contra la violència vers les dones.
Reforç de capacitats de les organitzacions de la societat civil i de les dones.
Recerca i formació.

MAINS SOLIDAIRES Associació de Dones per la Dignitat i la Ciutadania
Asma Al Baghdadi . Treball voluntari a Mains Solidaires. Diplomada en
Hidràulica per la RDE, Premi Nacional de Solfeig Contemporani al 1991, Formació en Drets Humans, cooperació, formació de formadors/es, mediació,
governança associativa.
Mains Solidaires és una associació feminista, local, autònoma, fundada a Larache l’any 2000. La seva missió
és promoure els drets de les dones a la província de Larache, així com a escala nacional i internacional, segons
els principis de la democràcia i de la igualtat entre els sexes.
Els objectius de l’Associació són:

•
•
•
•
•
•
•

Defensar els drets de les dones i millorar la seva situació en tots els àmbits, basant-se en els principis
de la igualtat entre les dones i els homes.
Lluitar contra tota mena de pensament discriminatori vers les dones, i propagar un pensament
emancipador igualitari.
Militar per canviar les legislacions discriminatòries envers les dones referint-se al principi d’igualtat
enunciat per les convencions internacionals.
Promoure la cultura associativa fundada sobre els valors de la igualtat i la ciutadania.
Reforçar la societat civil local.
Lluitar contra l’obscurantisme i promoure una cultura de tolerància, de respecte i de pau.
Creació d’un moviment social per a la igualtat i la ciutadania. Per aquest tema, el treball es centra en
dos eixos principals: el socioeducatiu, i el relatiu a la defensa dels drets i l’enfortiment de les capacitats
de les dones.
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CATALUNYA - ESTAT ESPANYOL
TAMAIA viure sense violència, SCCL
Beatriu Masià Masià. Cofundadora i Presidenta. Terapeuta certificada en Anàlisi Bioenergètica
per l’Institut Internacional d’Anàlisi Bioenergètica de Nova York, llicenciada en Filosofia i màster en
Estudis Històrics de la Dona per la Universitat de Barcelona.
Rosa Gonzàlez Graell. Sòcia treballadora. Màster en Estudis de Llibertat Femenina, Diplomada
en Professorat de Primària, Títol d’expert en Maltractaments i Violència de Gènere. Formació en gènere.
Entitat pionera a Catalunya i Espanya en el treball en la violència masclista nascuda l’any 1992. El projecte
es construeix amb la visió d’una societat lliure de violències en les relacions interpersonals i socials, segura per a
les dones, les nenes i els nens en les seves vides quotidianes i amb un compromís profund per l’eradicació de la
violència masclista.
El treball de Tamaia es desenvolupa des de tres eixos d’intervenció definits en els programes següents:

•

Atenció terapèutica a dones maltractades. Adreçada a totes les dones que han viscut o viuen en situació
de violència, acompanyant el treball per a la recuperació dels efectes de la violència viscuda.

•

Assessorament, atenció terapèutica i suport.
Prevenció i participació social. Prevenir i divulgar la problemàtica de la violència contra les dones i
promoure, així, la transformació social. Es desenvolupa a través d’activitats adreçades a la població

•

infantil i jove, i amb activitats d’intervenció comunitària.
Formació i recerca. Divulgar els coneixements adquirits, amb i per les dones, en els diferents àmbits
relacionats amb la capacitació professional i la recerca. A través de formacions contextos formals i no
formals.

CALALA Fondo de Mujeres
Fiona Montagud. Directora Interina de Calala. Llicenciada en Ciències Polítiques i de
l’Administració, experta en gènere i desenvolupament.
Joana García Grenzner. Responsable de Comunicació de Calala. Llicenciada en Periodisme, experta en Gènere i Comunicació i Postgraduada en Gènere i Polítiques d’Igualtat.
Calala-Fondo de Mujeres és una fundació creada el 2009, amb seu a Barcelona, que es dedica a aconseguir
fons per al moviment de dones de l’Estat espanyol i Llatinoamèrica i el Carib, especialment per a organitzacions i
grups petits que tenen pocs recursos, però un alt potencial de transformació social.
Els seus col· lectius prioritaris d’intervenció són les dones joves; lesbianes, bisexuals i transsexuals; rurals, indígenes o afrodescendents; migrades; treballadores domèstiques i treballadores sexuals. Calala ofereix donacions
no condicionades per facilitar a aquests grups l’accés a recursos econòmics i d’un altre tipus (formació, acompanyament en processos) amb procediments senzills de sol·licitud i justificació, i amb intenció d’acompanyar a llarg
termini.
Actualment Calala compta amb dos programes principals, el Programa de suport a organitzacions i xarxes de
dones a l’Estat espanyol, amb especial atenció a grups de dones migrades, i el Programa de suport a grups i xarxes
de Llatinoamèrica i el Carib.
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ACSUR Las Segovias
Lola Badenes, Coordinadora d’ACSUR a Catalunya. Llicenciada en Antropologia Social,
experta en Cooperació al Desenvolupament i Gènere.
ACSUR és una organització que va néixer l’any 1986 amb l’objectiu d’acompanyar procesos de transformació
social a través de la solidaritat internacional i la cooperació.
És una organització feminista, ciutadana, propera als moviments socials, que treballa a Amèrica Central i Andina, el Magrib i Palestina, en programes de defensa dels drets de les dones, participació, equitat de gènere,
promoció de la pau amb justícia, entre d’altres. Actua també a Catalunya en sensibilització i educació pel desenvolupament, a través de xarxes i projectes d’interculturalitat, gènere i feminismes.
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Capítol I. Eix 1. Intervenció amb dones que han viscut o
viuen situacions de violència de gènere
Els objectius d’aquest eix són compartir la comprensió del fenomen de la violència i els efectes sobre les dones
i les nenes i nens; Compartir metodologies d’intervenció; Desvetllar la diversitat de factors que intervenen en les
respostes que troben les dones davant les diferents situacions d’abús.
La metodologia de treball plantejada és la presentació d’un cas per part de cada entitat i, a partir d’aquest cas,
es treballen els diferents tipus d’expressió de violència vers les dones que cada entitat vol compartir. Es desenvolupa a l’entorn de les següents qüestions:

•
•
•
•

Motivació per presentar el cas.
Les violències identificades.
Les respostes que les dones van obtenir per part dels diferents agents d’intervenció :legal, social,
salut, considerant el context polític i social i el marc legal.
Intervenció des de les organitzacions de dones.

Per aquest eix es convida a la Rosa Mela, coordinadora del SIAD - Servei d’Informació i Atenció a les Dones- de
l’Ajuntament d’El Prat del Llobregat, per tal que comparteixi la seva experiència des de l’àmbit públic de Catalunya.
També la sessió primera de les Jornades compta amb l’assistència i intervenció de dues mentores de Tamaia,
l’Antonia i l’Eva, per tal que puguin compartir la seva expertesa i experiència amb les participants.
Aquest eix 1 es desenvoluparà també a través d’una segona sessió anomenada Experiències singulars i
diàleg entre organitzacions on es compartiran diverses estratègies que les participants reconeixen com a reparadores en el seu treball d’atenció a les dones.

El Salvador - Ormusa
Cas: Cecilia (Veure annex 1)
Motivació: En el cas interaccionen violència de parella, institucional i estructural. Trencar amb l’estereotip de dona
pobra.
Les violències identificades: Física, psicoemocional, econòmica, patrimonial i institucional. Familiar
Respostes: En el context Centreamericà han desaparegut 200.000 dones a causa de la “trata”. Hi ha un gran flux
d’armes a la regió, dos milions d’armes il·legals. Hi ha establerta una economia del crim, de drogues, i d’armes que
es consumeixen. La droga no es consumeix a Centreamerica i la “trata” de dones tampoc té com a destí aquesta
zona, no és un problema d’Amèrica llatina, sinó heretat de les hegemonies.
En la Violència contra les dones hi ha una premissa: és unidireccional, específicament dirigida cap a les dones
només pel fet de ser-ho, per corporeïtat i identitat. Aquesta consideració vers les dones suposa una disposició en
l’exercici de la violència, la manera en què es fa i en què es justifica. Els homes afronten més homicidis i extorsions,
però la manera i les justificacions són altres. Al Salvador les dones són el 53.1% de la població, però tenen molt
poca representació en tots els llocs de decisió. En els darrers 15 anys hi ha hagut 5.205 dones assassinades en el
país, més que en temps del conflicte armat.
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La violència estructural és la desprotecció sistèmica que estructura i encadena tot una serie d’esglaons:
1.

Deshumanitzar les dones.

2.

Violència sexual dirigida a través de: matrimoni i maternitat obligatòries.

3.

Sistema econòmic totalment excloent: migració a EEUU per obtenir ingressos. Inaccessibilitat a la
propietat: habitatge, terres, bens. Mortalitat materna. Acords amb el FMI (reducció de la despesa pública
en salut i impacte directe en treball reproductiu no remunerat).

4.

Visió androcèntrica i sexista del sistema penal. Classista, racista i adultista. Lleis de família amb el
manament de protecció a la unitat familiar amb vulneració de drets individuals sota el paradigma de
família nuclear.

5.

Lleis penals amb valoració estereotipada de les proves i la consideració de les víctimes com a
provocadores. Legislació que legitima i protegeix als agressors concrets. S’aprova al 2010 la “ley
integral para una vida libre de violencia para las mujeres”. És una política d’estat, no de govern.

6.

Tolerància a la violència: si el sistema desprotegeix, l’estat accepta allò que succeeix en el marc de
la parella.

Ormusa: va acollir a Cecilia i li va donar assistència legal i psicològica, i el seu cas es va presentar a la Relatora para la Violència hacia las mujeres de la ONU, ja que va passar per un procés en el què 12 institucions publiques van exercir violència contra Cecilia. El seu cas es va documentar i sistematitzar per la rellevància col·lectiva
que pot agafar: exemplificar allò que viuen les dones i la incidència política per transformar el sistema.

Honduras - CDM
Cas: Osiris. (Veure annex 2)
Motivació: Per la greu vulneració de drets humans que es va fer contra aquesta jove. Per una instrucció judicial
que es va basar en mentides provocant l’entrada a presó d’una dona innocent. Per la persistència d’Osiris a denunciar tot l’abús sofert.
Les violències identificades: Detenció il·legal. Abús policial, abús sexual i físic, amenaces de mort per part de la
policia. Violència institucional, específicament del funcionariat de l’administració de Justícia.
Respostes. La situació política després del cop d’estat genera una gran impunitat als organismes policials i legals.
Situació socioeconòmica de desplaçament del camp a la ciutat. Situació de les dones a Centreamèrica, ja descrita.
Els funcionaris de l’estat: la policia la va victimitzar i va abusar de la seva indefensió. La judicatura, fiscalia no va
acceptar proves que el CDM va presentar per aclarir els fets: testimonis, diligències. Van victimitzar novament a
Osiris, en donar més credibilitat a la policia que a ella. No es garanteix el seu dret a la vida en no donar-li protecció
ni encausar els agents que la van violentar.
CDM: Li va oferir assessoria, assistència legal, atenció psicològica i mèdica, i un lloc on viure per protegir-la de la
policia, que l’havien amenaçat de mort si els denunciava.

Guatemala - Actoras de Cambio
Cas: Acció Col·lectiva. (Veure annex 3)
Motivació: El treball fet amb 62 dones. Recuperar la memòria històrica de les dones, dones que portaven més de
25 anys en silenci, tant des d’allò individual com des de l’experiència col·lectiva. Fer justícia des de la perspectiva
de les dones.
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Les violències identificades: La guerra i la violència sexual com arma de terror,la legitimitat dels agressors, la
simbologia de l’opressió, el racisme, el genocidi.
Respostes: Impunitat dels agressors i indefensió de les víctimes, estigmatització de les dones: dones de l’exèrcit,
dones putes, dones que prenen el marit…
Actoras de cambio: Treballem amb la historia que no ha atès les dones, que no les ha defensat. Amb el procés
de “sanació” redescobrim la cosmovisió donat que aquesta és cosmocèntrica, no androcèntrica. La força d’allò
col·lectiu es constitueix en un element de “sanació” que permet passar a l’acció i parlar dels fets traumàtics (violència sexual) sense culpa, sense vergonya, amb dignitat. Treballant amb el cos per curar les petjades de la violència.
Parlen públicament dels fets, anomenant la violació sexual com a crim en les comunitats, i celebren la vida, això
convida a altres dones a parlar i participar.

Marroc - AMDF
Cas: Mina. (Veure annex 4)
Motivació: El suïcidi d’una noia, desprès d’haver estat obligada a casar-se amb el veí que la va violar, va fer moure
a tot el moviment feminista i altres organismes, i el seu impacte va qüestionar la legislació vigent sobre el codi penal
i el dret de família.
Les violències identificades: Violació, violència conjugal i familiar, violència estructural, violència simbòlica ,
estigma social a través de les tradicions. Suïcidi induït.
Respostes: El codi penal marroquí, fins aquell moment, permetia que un violador es pogués casar amb la dona
violentada i així defugir l’acció de la justícia. Amina no va obtenir cap resposta, només després de la seva mort
diferents organismes i el moviment feminista van començar a actuar fent una gran mobilització per a canviar aquest
article del codi penal. Tampoc va obtenir cap suport de la seva família, ni de l’entorn, donat que la cultura, les tradicions marroquines, prefereixen casar les dones violades amb el seu violador, ja que sinó després no es podran
casar, especialment a les zones rurals, i això representa un deshonor a la família.
AMDF: A través de les xarxes socials va impulsar una mobilització per aconseguir canviar aquest article del
codi penal, prenent com a referència la constitució del 2011. A través del Centre Habiba Zahi, realitzen acompanyament, suport i atenció a dones en situació de violència: Acollida i escolta, Orientació jurídica, Suport
psicològic,Tallers artístics, Sensibilització jurídica.

Marroc - Mains Solidaries
Cas - Acció Col·lectiva.
Motivació: La situació de les dones (més de 20.000) que treballen en el conreu de les maduixes (Marroc és el 3er
país exportador del món) amb salaris molt baixos, sense respectar el salari mínim, i la majoria sense contracte. Les
dones no saben per a quina empresa treballen, sovint empreses estrangeres que mantenen les dones en situació
de vulnerabilitat i precarietat. Els encarregats dels camps tenen un poder il·limitat per exercir tot tipus d’abús. Són
dones i menors (8-12 anys) amb molt pocs recursos i víctimes de múltiples abusos. També la situació de les dones
que migren a Andalusia (Espanya) i que es troben en aquestes condicions i han de competir amb altres emigrants.
Les violències identificades: Violència institucional i laboral (explotació de menors). Violència sexual. Assetja-
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ment sexual i per raó de sexe. Discriminació salarial (63 dirhams homes i 45 les dones. 4 euros aprox. per dia).
Respostes. No hi ha resposta institucional
Mains Solidaires: Organitzen una caravana d’incidència i sensibilització sobre la situació de les dones a la zona
nord del Marroc i detecció de vulneració de drets laborals de les dones i situacions d’abús. Informació sobre drets
laborals i mesures de salut i higiene en el treball. Informació sobre Drets de ciutadania i Drets Humans.

Catalunya - TAMAIA Viure sense violència
Cas: Montse. (Veure annex 5)
Motivació: Es posa en evidència la violència masclista en diferents moments del cicle vital i sense la reparació
d’aquesta violència l’abús continua. Per la contradicció que suposa disposar de lleis avançades en violència, però
que en la seva aplicació no sempre són útils i acaben generant una doble victimització.
Assenyalar que alguns dels instruments científics dels que es disposa per avaluar les situacions de violència masclista, i que son els únics acceptats en seu judicial, no sempre són útils en casos de violència masclista
Les violències identificades: Violència familiar (família d’origen), Abusos sexuals en l’adolescència per part del
padrastre i intent de suïcidi. Abusos psicològics i físics en les diferents relacions de parella. Violència institucional.
Repostes: Denúncia a comissaria, i obtenció d’ordre de protecció. Avaluació psicològica per part d’equip competent en l’àmbit de justícia penal que comporta victimització secundaria. Judici per violència habitual que es desestima i només es condemna a l’agressor a 9 mesos de presó per una agressió concreta.
Les organitzacions locals d’atenció a dones li faciliten tota la informació necessària per accedir als recursos. En el
seu lloc de treball li faciliten l’assistència a judicis i temps de baixa laboral.
Tamaia: Li ofereix atenció terapèutica i orientació en els processos legals i en les mesures d’autoprotecció davant
l’assetjament que ha patit per part de l’agressor. Suport en el procés de recuperació de la violència viscuda en la
seva vida.

El Prat de Llobregat, Catalunya - SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones)
Cas: Anna. (Veure annex 6)
Motivació: Anna no té consciència que és víctima de violència
Les violències identificades: Violència masclista a la parella: gelosia, control i assetjament quotidià. Control
econòmic exhaustiu. Manipulació emocional, amenaces de suïcidi de l’agressor. Violència física de baixa intensitat.
Respostes: Les organitzacions locals dels municipis sensibilitzats, treballen conjuntament amb els diferents recursos d’atenció i disposen de protocols d’actuació i coordinen les seves accions (Policia, Salut, Justícia). Els SIADs
(Servei d’informació i atenció a dones) atenen totes les situacions de violència des de la perspectiva de la detecció,
l’atenció i la recuperació.. Judici civil que li atorga el domicili familiar i la custòdia del fill amb règim de visites al
pare. En judicis penals se l’absol.
SIAD: Ofereix suport per identificar l’abús i atenció especialitzada per ella i el nen durant tot el procés legal.
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EXPERIÈNCIES SINGULARS I DIÀLEG ENTRE ORGANITZACIONS
S’inicia la sessió amb una dinàmica corporal guiada per Liduvina Méndez, Actoras de Cambio, de Guatemala.
TAMAIA:
Quins punts positius veiem sobre l’opció de posar les dones en el centre? en el treball amb les dones i des
de les dones? De quina manera ajuda al procés d’identificació de la violència i a la recuperació?. A Tamaia no
fem intervencions d’urgència, atenem a les dones que volen verificar situacions d’abús i que volen recuperar-se
dels efectes dels abusos. L’accés de les dones és a través del telèfon on, en funció de la situació del programa
d’atenció, s’assigna una terapeuta de referència que l’acompanya durant tot el procés, ja sigui individual i/o de grup.
Volem ressaltar al grup de Mentores, dones que després d’haver fet un procés personal volen continuar donant
suport a l’entitat i encoratjar altres dones.
Mentora(Eva): En el grup de suport terapèutic hi ha dones que estan en diferents moments del seu procés, i el fet
de veure que altres ja l’han fet anima molt. Encara que les sessions les condueixin terapeutes, es dóna molt valor
a l’experiència de les dones que han sortit de la violència. Una part important de les activitats que realitzem les
mentores és fer xerrades a grups de dones i també, de prevenció, als instituts.
Asma: L’interessa l’experiència de les mentores i l’experiència en qüestions d’incidència.
Mina: Ens interessa molt aprendre d’altres organitzacions, especialment en relació als grups d’autoajuda,
l’experiència de les mentores, donat que elles poden ser referents per a les dones, que segons la nostra experiència no donen molta importància a la qüestió psicològica.
Joana: Els mitjans de comunicació tracten la qüestió de la violència revictimitzant les dones.
Silvia: Nosaltres tenim grups d’autoajuda amb una bona metodologia. En cada comunitat o barri es treballa amb
els grups d’autoajuda, per a que puguin parlar de les seves experiències. Inicialment no es planteja el grup per
a dones que hagin patit violència de gènere, però el fet de trobar-se en grup i parlar d’elles fa emergir el tema,
el fet que hi participen dones lidereses que estan formades per l’organització ho facilita. Les dones sobrevivents
de diferents formes de violència que han fet un procés conviden a altres dones a parlar i així compartir la seva
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experiència. Es genera una consciència col·lectiva: “No em passa a mi per enamorarme de l’home equivocat”, pot
passar a totes les dones. La metodologia d’ “iguals”, d’horitzontalitat, se sent més adient ja que moltes dones amb
una terapeuta senten la verticalitat en la seva part institucional, en el sentit de que “jo sóc la professional” i “tu la
sobrevivent”. En el grup d’iguals es senten amb més força per a “mostrar-se”. Així mateix, el fet que siguin dones
de la seva comunitat evita que s’hagin de desplaçar i així poden gestionar el seu temps.
Mina: A Marroc és tabú parlar de violència contra les dones i quan es fan activitats de sensibilització en general,
les dones se senten més segures per parlar d’elles.
Liduvina: Es promou la resposta a la violència des de les comunitats.
Mina: A Marroc se’ns acusa de ser importadores de les idees d’occident, tot i no tenir tants casos de violència
identificats
Beatriu: A Tamaia treballem específicament sobre la violència i ens donem a conèixer socialment com una organització que fa prevenció i ajuda a les dones que viuen o han viscut violència. Ens situem en espais no institucionals
(Ca la Dona, Centre de cultura de dones “La Bonne”) per tal de no estigmatitzar les dones, les dones no són considerades víctimes, sinó com a sobrevivents, se’ls ofereix un altre lloc des del qual situar-se.
Rosa M: Els serveis dels ajuntaments s’han humanitzat i han trencat tòpics. L’aproximació a les dones es fa des
de l’empatia que genera el contacte de dona a dona.
Silvia: A El Salvador es considera que un procés basat en l’empatia perd professionalitat.
Beatriu: A Tamaia treballem també amb les filles de les dones que han viscut la violència a la parella.
Actoras de cambio:
L’enfocament bàsic en el que treballem, és el feminisme, les terapeutes són feministes abans que terapeutes.
Sempre treballem amb grup. Es convoca a les dones a partir del tema de la violència sexual i les dones acudeixen a
la convocatòria, perquè hi ha moltes dones que han patit aquesta violència i totes necessiten recuperar-se, “curarse”. Les dones esperen el seu moment per a poder trencar el silenci. L’estratègia és diferent per a cada dona, per
això no tenim un protocol d’intervenció i això és sostenible perquè les dones estan en xarxa.
Els grups d’autoconsciència ens han alimentat, les feministes que, cap als anys 70, van començar a parlar de
sexualitat, emocions, allò de lo personal és polític. El patriarcat travessa les nostres vides i totes les dones tenim
alguna cosa per a “curar”, la nostra identitat no és ser víctimes, aquesta és una part petita de la nostra vida, som
éssers autònoms que podem responsabilitzar-nos de la nostra cura i dels canvis que volem fer i en aquest procés
ens acompanyem, ens aliem per a recuperar allò que som i aquesta perspectiva trenca amb l’assistèncialisme. Els
somnis feministes, de llibertat, emancipació, són somnis de tota la humanitat.
Ens hem de treure el pes de la ciència, nosaltres no sabem si fem ciència, però el que fem funciona i si li volen
dir bruixeria, doncs fem bruixeria. Jo (Ludivina) sóc psicòloga i el que vaig estudiar no em va servir de res, he hagut
de reaprendre des del feminisme, posant les dones en el centre, i juntes trobar la direcció.
Beatriu: el patriarcat ens ha dit que som enemigues entre nosaltres i el feminisme ens mostra que juntes tenim
molta força.
Mentoras (Antonia): Poc a poc et vas sentint forta, segura, que dirigeixes la teva vida i et vas oblidant de les sesions de teràpia. Quan arribes estàs anul·lada però pas a pas et vas retrobant amb tu mateixa, pots veure la vida
d’altra manera.
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CDM:
Tenim 5 programes de treball que abasten la part social, legal i psicològica i estan interrelacionats entre ells.
S’incideix per a que les dones puguin tenir accés a la justícia i que la violència de l’estat no sigui invisible, o es
categoritzi com a violència general, moltes vegades hi ha condemnes però no justícia. El moviment de dones a
Hondures és molt fort i s’estén a gairebé totes les ciutats. Han plantejat el tema del “Litigio estratègico”, externalitzar fora del país per a trobar justícia a nivell internacional.
ORMUSA:
Per a ORMUSA el litigi estratègic, no vol dir només apel·lar a la justícia internacional, sinó escollir un cas i aconseguir la justícia que volem i que això sigui un exemple per altres situacions i en altres països, per exemple es va
crear la nova llei sobre violència i en sis mesos la fiscalia no va processar ningú. Des de l’organització van escollir
temes: violència simbòlica, comunitària, sanitària per tal d’incidir en la fiscalia i poder establir jurisprudència, aquestes accions serveixen per a que la fiscalia faci servir aquesta jurisprudència i pugui realitzar altres imputacions. Es
va aconseguir provar un tema de misogínia a partir de peritatges culturals i una autòpsia psicològica: Reconstruir
l’entorn en el que va viure la dona fins el seu assassinat. Amb aquestes estratègies podem obrir escletxes en el
sistema que nega la possibilitat de provar alguns casos i mostrar que sí es poden trobar proves.
Ivannia: A Hondures fa un any que tenim el tipus penal de feminicidi i només s’han presentat cinc casos. Fiscalia
argumenta que costa molt provar que un home que mata a una dona ho fa per odi i menyspreu a la seva qualitat
de dona, que és allò que defineix la tipificació de feminicidi. L’argument que nosaltres situem és que es pot provar
des de la perspectiva de gènere, analitzant els abusos i humiliacions anteriors a la mort, si això ha estat així, és
una prova de feminicidi. No només les proves científiques de psicologia forense són constitutives de prova. Obrim
un ventall de possibilitats per a la fiscalia: Dades que pot donar la família sobre com era aquest menyspreu i odi,
això dóna eines per a que els fiscals pugin cercar aquestes vies jurídiques.
Mains Solidaires:
A Marroc estem en un altra etapa, no tenim cap llei contra la violència masclista i les formes d’actuar del feminisme també són diferents. Hi ha un projecte de llei que va contra les aspiracions feministes, una constitució molt
nova que recull articles sobre aquest tema, però que no arriben a tenir jurisprudència. Però tenim una xarxa alternativa que és la que ens dóna força i suport. També hem de considerar la mentalitat cultural i el corrent islamista
que va contra les nostres reivindicacions. La majoria de dones estan molt lluny de la nostra mentalitat. Les dones
acudeixen a les organitzacions només en casos de extrema urgència, per qüestions operatives: tràmits de divorci,
perquè no reben les pensions, però no per situacions explícites de violència.
M’interessa molt el cas de Guatemala, sobre la utilització de la cosmovisió indígena, per a que formi part de la
causa de les dones. El problema és que el nostre país no és laic i el pes de la religió és important.
La reforma del codi de família (mudawana) va ser aconseguida pel moviment de dones, però després de 10 anys
de la seva entrada en vigor es va fer una avaluació de quins eren els punts febles en la pròpia llei i en la pràctica,
i s’ha vist que hi ha termes molt confosos que en la pràctica generaven un efecte contrari. Per exemple hi ha un
article que diu que si una dona s’escapa o intenta amagar-se de l’agressor si aquest li permet tornar a casa, ha de
fer-ho i ella continua amb l’agressor. Hi ha un cas, en que una dona va tornar a casa sense protecció, quan ja havia
sigut maltractada pel marit i a les tres hores el marit la va llençar per la finestra i la va matar. Els jutges malgrat
tenir la llei es resisteixen a aplicar-la.
Tenim un govern islamista i la Ministra de la Família ha donat moltes beques a organitzacions femenines que en
realitat s’han creat per a bloquejar l’avenç de les organitzacions feministes. Nosaltres no podem parlar de moviments islamistes feministes, sinó de moviments feministes. La Mudawana (codi de família) ha millorat una mica la
situació de les dones, però hi ha articles que són molt discriminatoris, per exemple els que parlen de matrimonis
de menors, de l’accés al divorci, la tutela dels fills que no és gens fàcil que li donin a la mare, ja que la tutela està
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sota custòdia del marit. Per exemple el matrimoni entre homes musulmans i dones no musulmanes es permet, però
de forma inversa no. En la herència les dones reben dos vegades menys del que reben els homes. La culpa és de
la religió i d’una mentalitat arcaica. El moviment feminista a Marroc lluita per a fer canvis en la Mudawana, el codi
penal, lleis laborals i de nacionalitat.
Mina: Hi ha una paradoxa, la constitució garanteix igualtat i dóna eines per aconseguir-la, però en la realitat no hi
ha voluntat política per a portar-ho endavant tot i ser un dret constitucional. Hi ha un retrocés i una certa esquizofrènia entre la vella i la nova mentalitat, coexisteixen a la vegada. Conec un exemple d’una dona que van ser violada,
va venir al centre amb el vel integral, no la reconeixia. Em va dir que s’havia tapat per a evitar una nova violació,
pensava que era la seva forma de vestir la que havia provocat la violació. Aquesta decisió no tenia a veure amb les
seves conviccions personals, sinó per la seva por en un context de mentalitat patriarcal.
Rosa Mela: En reunions amb altres serveis d’atenció de la comarca, s’ha explicat algun cas de retrocés en algunes noies musulmanes de segona generació educades aquí. Algun cas protagonitzat per noies molt integrades,
que defensaven els seus drets i ara estan tornant a prendre una postura més tradicional, a utilitzar el mocador, per
pressions de la seva comunitat que culpabilitzen als serveis de suport. Hem de tenir-lo present quan treballem amb
aquestes noies, es important que siguin elles qui preguin les decisions tenint en compte la seva realitat, nosaltres
només podem oferir les eines disponibles i acompanyar en el procés, es molt difícil per elles prendre decisions que
poden suposar la solitud i la pèrdua de la xarxa familiar i social coneguda. També ens ha arribat informació d’altres
casos on les noies saben que hi ha persones properes al seu entorn que fan una mena de vigilància informal, a
la sortida dels centres educatius, en les places, a les biblioteques, si surten, si tenen amics i les noies se senten
presoneres de la seva situació, son conscients que a casa sabran amb qui amb parlat i quan.
Silvia: Parla de les Catòliques pel dret a decidir, a Mèxic i a tota Centreamèrica, són dones amb una espiritualitat
dissident al catolicisme patriarcal i van donar suport al dret a l’avortament a Mèxic DF. Catòliques pel dret a decidir
és el grup que més s’ha posicionat en el tema de decidir sobre el propi cos. Apunta el component colonitzador en
la no permissió del matrimoni mixt quan la dona és musulmana, elles són les que engendren els fills.
Lola: Nosaltres actuem en un grup antiislamofòbia, donat que aquí s’han donat fenòmens racistes disfressats de
protecció dels drets de les dones. Treballem amb dones joves que reivindiquen el seu dret a vestir com volen, no
soc jo, feminista blanca occidental, qui ha de dir com s’han de vestir, ni el seu pare, germà u altres homes els hi
imposen, trenquen amb l’esquema feminista occidental de salvar a les dones.
Mina: L’islamisme veu el feminisme com a colonitzador, però és un pretext. Hi ha corrents feministes islàmiques
que utilitzen el mateix llenguatge que nosaltres i segueixen les mateixes línies, el problema són els referents. Parlen dels drets de les dones basant-se en una mala interpretació de l’Islam. Hi ha qui diu que el feminisme occidental
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no hauria d’existir allà, també n’hi ha, que diuen, que nosaltres estem per adaptar l’agenda feminista occidental.
Ivannia: No podem imposar coses del feminisme occidental allà. També passa amb els protocols, no podem utilitzar
formats iguals, perquè cada cas i cada context és diferent. Les violències també són diferents.
Tamaia: Aquí tenim el mite de la Igualtat, en el que suposadament les dones més joves s’han trobat una societat
igualitària, però la realitat és que no ho és, ni a nivell de gènere, ni socialment. Tant les dones joves que han nascut
aquí, com les que tenen altres orígens veuen que la igualtat no existeix, és un mite. Han crescut pensant que tenen
els mateixos drets, però en les seves relacions aquests drets no són els mateixos. Ho veiem en els instituts on les
noies diuen “a mi no em passarà perquè estem en igualtat” i es protegeixen menys, estan més vulnerables. Per les
dones que tenen altres orígens culturals, els hi pot suposar una dificultat a l’hora de situar-se, pot ser que tornar a
identificar-se amb la seva cultura d’origen els hi faci sentir que pertanyen a un grup.
Lola: Possiblement hi hagi una idealització cap a Marroc.
Asma: Això no només passa aquí, passa en tots els països del món. A Marroc el conflicte està entre els partits progressistes i els integristes islàmics. Moltes vegades les noies d’origen marroquí que han crescut a Europa venen a
Marroc amb una idea molt diferents del que és, no troben el seu lloc tampoc a Marroc.
Rosa M: Em refereixo a casos en que les dones han expressat el sentir-se vigilades. Aquí tenim igualtat sobre el
paper però encara queda molt per fer. Els protocols representen plans de treball amb una declaració d’intencions
per afrontar la violència, però el pla de treball és individual per a cada dona, no hi ha una única resposta, està
integrat en el protocol, en les intervencions, jo soc eclèctica, utilitzo la tècnica més adequada per a cada dona, si
necessiten una abraçada, els hi dono.
Beatriu: En referència a dones de diferents cultures i la violència, en el cas de les marroquines es creua la religió,
tenint en compte que totes les dones estem exposades. En cada lloc d’origen hi ha un context patriarcal i quan es
creuen diferents contextos es viu aquesta tensió i és una violència molt dura, és una situació de doble estrabada.
Liduvina: A Guatemala la violència està creuada per lleis ètniques i s’han de tenir en consideració. La presa de
decisions de cada dona en diferents aspectes, inclosa l’espiritualitat és bàsica. Nosaltres treballem l’espiritualitat
sense relacionar-la amb els deus i les deesses, sinó com una expressió dels anhels, la pròpia llibertat. Penso que
dins els feminismes el postcolonial, en cultures tan arraigades en els nostres pobles, ens dóna molts elements i categories per poder analitzar aquests contextos. Els feminismes es mouen, no n’hi ha un de sol occidental i europeu.
Les feministes a Bòsnia, per exemple, ho fan d’altra manera. A Llatinoamèrica recentment ha sorgit el feminisme
comunitari, que personalment sento que ha aportat noves idees des del cos de les dones indígenes. El feminisme
negre neix a Estats Units. Permanentment anem construint però, de vegades, ens institucionalitzem i volem repetir
esquemes preconcebuts, però les nostres vides són tan diverses que no ens podem lligar a un punt, té a veure amb
els nostres contextos tot allò que travessa les nostres vides.
Silvia: La construcció dels drets humans, és variada a cada lloc del món i ningú ordena posar-nos d’acord.
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Capítol II. Eix 2. Incidència política / Prevenció
La proposta per al treball d’aquest eix temàtic és la d’analitzar els diversos àmbits socials relacionats amb la
prevenció i la connexió entre ells. També contemplem la incidència de les diverses accions polítiques sobre violència, considerant les poblacions diana en les que es pot intervenir des d’una perspectiva preventiva. Aquest treball
s’enfoca principalment des de quatre punts:
Xarxes socials i comunitàries. Objectius:

•
•

Valorar i compartir la rellevància de les i els agents comunitaris en la prevenció de la violència.
Importància de les xarxes socials i comunitàries en la divulgació de les causes de la violència i la
responsabilitat social sobre el fenomen.

Aliances polítiques i institucionals front la violència masclista. Objectius:

•

Validar a través de les experiències, la necessitat de polítiques públiques en la prevenció, atenció a

•

Els grups de dones com a interlocutores valuoses i necessàries en el disseny de polítiques d’intervenció

les dones i en la formació dels agents comunitaris intervinents
i prevenció així com en l’avaluació de les polítiques públiques. Exemples de bones pràctiques.

Treballar amb la població juvenil. Objectiu:

•
•

Compartir experiències de treball en l’àmbit de la prevenció i intervenció.
Reflexionar sobre els models de referència pels i les joves i la seva influència en relació a la violència.

Treball amb la població general. Objectiu:

•
•

Anàlisi i intercanvi de diferents opinions sobre les campanyes que es dirigeixen a la població en general.
Reflexionar sobre els continguts, utilitat i impacte de les mateixes.

La idea de treball és, partint de la situació de Catalunya i Espanya, veure com la legislació de cada país genera
o no recursos per a la prevenció de la violència masclista i com els governs s’impliquen, o no, en l’articulació per a
la posada en pràctica d’aquests drets.
També es comparteix les necessitats dels i les joves en matèria de prevenció que es detecten en el context de
cada país, quins són els recursos institucionals que emanen del propi marc jurídic, i quins són els recursos reals
dels quals es disposa.
Des d’aquesta presentació, veure quin és l’espai de les organitzacions de dones, i quina incidència política
tenen en el circuit d’atenció i prevenció.
Per aquest Eix s’ha convidat a assistir a les Jornades a l’Agent d’Igualtat del Servei d’Informació i Atenció a la
Dona (SIAD) de l’Ajuntament de Manlleu, Belén Herrero, per tal que comparteixi els recursos que s’ofereixen en el
seu municipi, fruit de les polítiques públiques emmarcades en la legislació catalana i espanyola.
Participen avui també dues companyes de Tamaia que, a banda de terapeutes, realitzen activitats de prevenció
amb joves.
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Catalunya – Espanya
Marc Jurídic. Recursos públics. Aportacions dels grups de dones.
Raquel Escurriol, terapeuta a Tamaia, repassa a grans trets la legislació que regeix a Catalunya i a l’Estat Espanyol sobre violència de gènere i violència masclista:

•
•
•

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violència
de Género. Estat espanyol.
La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Estat espanyol.
Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración

•

social. Estat espanyol.
La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Catalunya.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de desembre, va reconèixer la desigualtat existent en relació al tractament de

la violència en la parella amb el de la violència amb l’ex parella. Estableix les mesures per prevenir i per sancionar
la violència contra les dones considerant-la delicte. Reconeix la violència física i la psicològica, tot i que aquesta
darrera, en ser més difícil de provar, a la realitat la llei no genera la mateixa efectivitat, cal tenir en compte que el
principi de presumpció d’innocència regeix el dret penal a Espanya per tant, qui acusa, està obligat a provar, no
s’ha trobat una fórmula efectiva per articular la forma de provar aquesta violència.
En l’àmbit de prevenció incorpora una part important de promoció per a la sensibilització: plans educatius per
escoles, protocols d’intervenció, i la creació d’una unitat preventiva en els cossos policials. Incorpora mesures
educatives que tenen a veure amb la formació del i les professionals i la revisió de materials educatius per a eliminar estereotips. Es crea el “Observatorio español de la violencia de género”, que controla el desenvolupament i
compliment de la llei.
A la pregunta de si es té en compte a la gent jove dins aquesta llei, la resposta és que sí hi ha mesures de
prevenció però a les persones joves, per la seva condició de menors, no se les situa com a subjectes jurídics, i la
conseqüència és que no hi ha recursos específics per a les dones joves, i són reconegudes jurídicament com a
filles (o fills) de dones que pateixen violència masclista.
Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. La legislació
especial en matèria de violència de gènere no era d’aplicació per a les dones immigrades amb situació irregular
perquè, segons la llei que regula els drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya, les persones sense
papers han de ser expulsades. Per facilitar l’aplicació de la llei de protecció per violència de gènere a les dones
estrangeres en aquestes situacions, es va fer una modificació a la llei d’estrangeria que garantia que, mentre no
estigués resolt el procés derivant de la denúncia per maltractament, podien restar al país amb un permís de residència i de treball. Si aquesta denúncia però, no es resol a favor d’elles, tornen a estar en risc d’esser expulsades.
Igualment, els i les joves, només són reconeguts com fills i filles d’aquestes dones.
La Llei 5/2008, de 24 d’abril, la llei catalana, és una llei civil, no penal, els casos penals han de regir-se per la llei
estatal, però és més amplia en el seu abast i detall. La llei catalana va ser treballada per grups de dones feministes
que van aconseguir situar la violència masclista en la realitat de qui l’exerceix i qui la pateix. S’obre a reconèixer la
violència masclista, no només en l’àmbit de la parella i ex-parella, sinó també en l’àmbit laboral, comunitari i social;
només no va reconèixer-la en l’àmbit institucional. També conceptua com violència masclista la mutilació genital
femenina i el matrimoni forçós.
És una llei de fort caràcter preventiu, recollint també mesures d’atenció integral per a les dones víctimes de
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violència masclista per a la seva recuperació i reparació.
La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de març està dirigida a promoure la igualtat entre dones i homes i eliminar la
discriminació. Es va crear un ministeri d’Igualtat, plans d’igualtat, agents d’igualtat, però s’han anat retallant els
fons, ha desaparegut el ministeri integrant-lo al de sanitat, la formació d’agents d’igualtat ha desaparegut i els plans
d’igualtat poden incomplir-se sense efectes. El marc ideològic és correcte però l’acompliment s’ha anat diluint. En el
redactat d’aquesta llei, els i les joves només són fills i filles i això es tradueix en una manca de recursos específics.

El Salvador
Marc Jurídic. Recursos públics. Aportacions dels grups de dones
Silvia Juárez, advocada pertanyent a ORMUSA, comparteix la regulació legal de la violència masclista a El
Salvador.

•
•

Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres de 25/11/2010
Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación Contra las Mujeres de 17/03/2011

Les dues lleis donen resposta i legitimen les demandes del moviment feminista de El Salvador. Van ser elaborades amb les dones recuperant la seva veu i confereixen importància a la recuperació de la història de les dones.
Van tenir molta força política les aliances amb les dones del govern a través d’un grup parlamentari de dones
de tots els partits polítics, es va crear una “bancada de mujeres” al parlament. Van ser lleis aprovades per unanimitat. Durant el temps d’elaboració i aprovació de les lleis, els mitjans de comunicació del país es van convertir en
aliats estratègics en la consideració de la violència contra les dones com un tema polític.
Amb la Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres es va incorporar l’ús de categories
pròpies i conceptes que no havien estat utilitzats abans pel sistema jurídic: feminicidi, misogínia, diagnòstic probatori. I va donar reconeixement al llegat feminista a nivell internacional: la plataforma d’acció de Beijing (1995), la
convenció de Belem do Parà (1994). Amb la llei va néixer una nova institucionalitat de les dones i el reconeixement
de la seva capacitat de proposta.
Amb aquesta llei s’han trencat diversos paradigmes en la interpretació de les lleis penals i civils, integra tots els
abordatges de la violència. El Feminicidi s’estableix com un crim d’odi, amb una tipologia penal específica. Explica
també que a El Salvador es diferencia entre feminicidi i violència feminicida, aquest darrera és la que es produeix
quan l’estat, per omissió, no evita la mort de les dones.
És una llei de segona generació i va adreçada a una població especifica en resposta a una vulneració generalitzada als drets humans i conté tots els elements necessaris per eradicar aquesta violació del Dret Humà de
les dones a viure una vida lliure de violència. Es composa de quatre grans àrees de treball: Prevenció, Atenció,
Reparació, i Persecució i sanció.
Principis rectors:

•
•
•
•
•

Laïcitat: no es poden invocar dogmes, costums o fonamentalismes que promoguin la violència contra
les dones.
Principi prohom ini: s’aplica la disposició més favorable al dret humà.
Presumpció de que en tot acte violència masclista hi ha una relació de poder de l’agressor contra la dona.
Garanties processals: no s’invoca a l’historial sexual de les dones.
Violències que regula: Econòmica, feminicida, patrimonial, sexual, simbòlica, laboral, institucional,
comunitària.
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Es genera una nova mirada, la prevenció com a seguretat ciutadana. S’anomena i articula el treball per aconseguir un canvi de cultura i de l’imaginari social: modificar el currículum educatiu, els llibres de text amb contingut
sexista, vigilar la publicitat; el Ministeri de Salut desenvoluparà indicadors epidemiològics sobre l’impacte de la
violència; els municipis tindran partida pressupostaria per elaborar plans de prevenció i atenció contra la violència
abastant els diversos àmbits d’incidència municipal; Creació d’unitats de les dones en les delegacions policials.

Hondures
Marc Jurídic. Recursos públics. Aportacions dels grups de dones
Ivannia López, advocada pertanyent a CDM exposa que a Hondures no hi ha una llei integral, hi ha una llei sobre
violència domèstica però no té ”casa pròpia”, no pertany a l’àmbit penal, ni civil, ni administratiu.

•
•
•

Ley contra la Violencia Doméstica (1997)
Reformas a la ley contra la violencia doméstica (2006)
Código de la Niñez y la Adolescencia (1996)

La Constitució ha assumit els tractats internacionals, i marca les diligències contra les violències de tot tipus,
però no especifica els delictes contra les dones tot i que és l’eina legal que tenen i utilitzen. CDM treballa vigilant i
qualificant com s’està aplicant la llei en els espais d’interpel·lació de l’aplicació de la llei. La llei no contempla la sanció als funcionaris però, quan hi ha un incompliment de la llei contra la violència domèstica, utilitzen la legislació que
tipifica el delicte general d’incompliment dels deures dels funcionaris i recorren des d’aquest posicionament legal.
El delicte de femicidi és un article addicionat al codi penal que no està recollit dins la llei de violència domèstica, va
ser fruit del treball dels grups de dones, però ara fa un any que es va aprovar i només s’han presentat quatre casos
a la fiscalia havent-hi hagut 616 dones assassinades al 2013; aquest article defineix els supòsits de femicidi. En els
casos de violència contra les dones, el CDM, en els judicis, utilitza Belem do Para i CEDAW.
Des del codi penal s’aborda la trata de persones, la violència intrafamiliar, el crim d’odi en el cas d’homofòbia
etc. També hi ha el Código de la Niñez y de la Adolescencia, que contempla violència contra els i les menors. D’altra
banda, l’educació en qüestions de gènere dels/les menors l’ha d’assumir la Secretaria d’Educació.
La Secretaria de Justícia i Drets Humans d’Hondures va crear el PIEG (Plan de Igualdad 2010-2020), assumint
la Convenció de Belem de Para i la Convenció CEDAW. La part preventiva no la recull la llei sinó aquest Pla. Des
del PIEG es diu que s’ha de transversalitzar el gènere en totes les lleis, i que s’han de crear unitats de gènere a la
policia i a altres àmbits públics però, a la realitat, el PIEG no és conegut per tots els operadors, només les organitzacions de dones s’utilitzen aquestes disposicions. Amb el nou règim polític, la Secretaria de Justicia i Drets Humans va desaparèixer i ara ja no s’executa o es dóna seguiment al PIEG. Ara també hi ha una intenció de derogar
un article sobre discriminació del codi penal que representaria un nou retrocés.

Guatemala
Marc Jurídic. Recursos públics. Aportacions dels grups de dones
Liduvina Méndez , terapèuta de Actoras de Cambio, exposa que a Guatemala hi ha una llei específica i que
també es té com a marc legislatiu la Convenció de Belem do Para.

•

La Ley contra el feminicidio y otras formas de violència contra la mujer (2008)

Actoras de Cambio formen part de l’activisme a Guatemala i honoren les dones que fan el treball legislatiu, però
elles no el fan. Explica que la convenció Belem do Para va donar molta força a les feministes centreamericanes,
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va donar molta força per crear transformacions legislatives. La representació patrimonial estava en l’home i això
va canviar al 1996 (ratificació de la Convenció), però és un fet recent. Els canvis no estan encara en la societat, en
els costums, és per això que Actoras de Cambio utilitzen l’estratègia de treballar en la cultura amb el llegat de les
feministes dels 70, el feminisme radical, el que va a l’arrel del problema.
En el treball de prevenció treballen en els imaginaris a través del diàleg intergeneracional recuperant la memòria, sovint s’obliden les construccions del passat i no s’aprofiten per l’aprenentatge i la interpretació del present.
En la feina amb les noies joves incideixen amb força en la defensa i en l’autodefensa i en el nomenar la violència
sexual, quasi sempre sembla que no existeixi, només surt excepcionalment. Per elles és substancial nomenar-la,
és l’eix del seu treball.
Per a la prevenció, cal posar força en identificar el terror imposat als cossos de les dones amb l’incest, la subjecció de la sexualitat. A pesar que els cossos femenins són sexualitzats, sembla que no tinguin sexualitat, és una
paradoxa. Fan molta incidència en això i ho treballen amb les mestres capacitant-les en sanació i sexualitat per
tal que treballin amb els i les estudiants de forma sistemàtica. Han creat unes guies per treballar amb nois i guies
per treballar amb noies. Per aquest treball amb noies tenen el llegat feminista, pels nois han tingut més dificultats.
La intenció del projecte de prevenció és generar molt pensament reflexiu alhora que el treball amb els cossos.
Per exemple, utilitzen el teatre perquè estimula l’expressió corporal, afegint altres reflexions, pot generar un canvi
significatiu. No fan incidència vers l’Estat, però les mestres a qui formen són d’instituts públics i elles, per decisió
pròpia i amb un gran compromís, introdueixen en el currículum formatiu els continguts que han creat les Actoras
de Cambio.
Exposa que el diàleg intergeneracional s’ha trencat i que els adults han de treballar l’autoritarisme, fer memòria
que van ser joves, sovint rebels i amb propostes novedoses. El jovent ha de conèixer que hi ha una història que
els uneix i que de vegades no n’hi ha consciència. Planteja, perquè avui dia s’utilitza una violència tan extrema?
Perquè s’estan heretant guerres i ferides no sanades, és per això que, com a activitat de prevenció, treballen la
memòria històrica amb la població jove.

Marroc
Marc Jurídic. Recursos públics. Aportacions dels grups de dones
Asma Al Baghdadi, col·laboradora experta en drets humans de Mains Solidaires, mostra un recorregut del
marc legislatiu que hi ha al Marroc a l’entorn de la violència masclista. No existeix una llei concreta per lluitar contra
aquesta violència, ans al contrari, les disposicions allunyen les dones de ser subjectes de dret.
La legislació aplicable comença amb la Constitució, i després hi ha la llei de Família – Mudawana -, la llei Penal,
la llei de Nacionalitat, la llei de Treball i la llei de Pactes i Contractes.
Des dels anys 80, els moviments feministes han treballat i treballen per reformar aquesta legislació, i des del
1990 cerquen la formulació d’una llei global contra la violència de gènere.
La Mudawana va ser escrita l’any 1958, era una normativa sacralitzada en el país, l’any 1993 es va aconseguir
una petita reforma que no va ser substancial però que va aconseguir dessacralitzar-la, van caler un milió de signatures per sol·licitar aquesta reforma.
L’any 2000, els grups de dones esperonen el projecte d’integració de les dones en els plans de desenvolupament que contenien: drets econòmics, socials i de salut que les afecten. El 12 de març de 2000 es va celebrar la
Marche Internationale des Femmes (marxa d’abast mundial) , i es va produir una situació de dos moviments molt
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massius, un a Casablanca en contra del projecte d’integració de les dones en els plans de desenvolupament, i
l’altra, a Rabat, a favor d’aquesta integració. Aquesta dualitat va mostrar la gran polarització social entre el sector
laic progressista, que lluita a favor dels drets de les dones, i el sector religiós, conservador i tradicional.
Les manifestacions van posar a l’agenda pública la discussió social sobre la situació de les dones i el respecte
als seus drets, per sortir d’aquest debat, el rei Mohamed VI va crear un Consell per a la reforma de la Mudawana
que, a l’any 2004, passa a dir-se Llei de Família.
L’any 2004 hi ha una sèrie de modificacions parcials a les lleis:

-

Penal: però es mantenen molts articles discriminatoris contra les dones.
Treball: res substancial.
Nacionalitat: Abans d’aquesta modificació, els fills i filles d’una dona marroquí no eren marroquins si
el pare no ho era, en canvi, els fills dels homes marroquins sempre ho eren, al marge de la nacionalitat

-

de la mare.
Pactes i Contractes: Abans d’aquesta reforma, les dones no tenien opció de signar cap contracte comercial ni de compravenda sense el consentiment del marit. Encara que s’ha fet aquesta modificació, es
segueix seguint el procediment anterior.

L’any 2011 es publica la Constitució vigent en l’actualitat que contempla llibertats i drets humans, però el poder
polític no articula com accionar.
Els grups de dones intenten establir aliances amb les dones polítiques però cal tenir en compte que la participació de les dones al Parlament és del 5%, són 33 dones per 600 homes. Al mateix temps, les polítiques poden
estar influenciades pel sector tradicionalista.
Mina Fouzri, membre fundadora d’AMDF, parla més concretament de la llei de la violència contra les dones. Tot i
que encara no en tenen, hi ha un projecte de llei presentat per la Ministra de Família. Contempla només la violència
dins la família deixant al marge totes les altres violències. Les components d’AMDF han elaborat un informe sobre
aquest projecte legislatiu, però no les han deixat participar en l’elaboració.
Elles treballen en polítiques, han realitzat un estudi sobre l’estratègia nacional per combatre la violència contra
les dones, han identificat també punts febles en aquesta estratègia amb projectes que no s’han pogut desenvolupar. Aquest treball s’ha fet en xarxa amb altres organitzacions del país. Per ser més visibles han treballat creant
xarxes, la primera va ser quan van aconseguir el primer canvi en el codi de família, ara formen part de “Printemps
pour la Dignité” per aconseguir canvis jurídics.
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Des d’aquesta xarxa tenien intenció de començar pel Codi Penal però, com s’ha presentat el projecte de llei de
violència, volen exercir pressió en el procés de gestió per a l’aprovació a través de l’informe sobre aquest projecte
legislatiu que han elaborat. El projecte de govern actual no s’ha realitzat amb la seva col·laboració tot i que han
introduït nocions feministes per silenciar algunes veus. Darrerament es va organitzar un col·loqui amb el Consell de
Drets Humans per cercar recolzament en algunes instàncies públiques per les reivindicacions de la xarxa.
També treballen amb partits polítics que defensen la igualtat i els drets de les dones, però la major part del
govern té tendència islamista. Han creat també una comissió informal de dones parlamentàries. Des de la xarxa
han creat també un observatori sobre violència masclista que agrupa a organitzacions de tot el territori de Marroc,
cobrint un buit del propi govern.
Gràcies a la nova Constitució del 2011 la societat civil pot fer propostes de govern i, acollint-se a aquest dret,
durant la mateixa setmana en que es desenvolupen aquestes Jornades, es celebra una reunió a Casablanca de
diverses organitzacions de dones per finalitzar una proposta que estan formulant per presentar al govern, als partits
polítics, i a possibles institucions aliades i presentar-la abans que s’aprovi el projecte del govern.
L’article 19 de la Constitució parla de la igualtat, i la mateixa Constitució nomena una Comissió d’Igualtat que
encara ara no existeix. El govern és islamista i, per debilitar les organitzacions feministes progressistes, ha creat
moltes beques i ajuts per organitzacions femenines islàmiques per enfortir-les, alhora que ha tancat molts centres
d’acollida.
En estar en un país amb un govern islamista hi ha molts fronts oberts però AMDF forma part d’un moviment
feminista legitimat i creïble per la seva historia, treball i incidència, i compten amb la confiança de les dones.

Accés a recursos a Catalunya
Leticia S. Moy, de l’equip terapèutic i de prevenció i formació de Tamaia presenta el recorregut de recursos
públics disponibles per una dona jove.
Projecta el quadre resum extret del Protocol de Joventut per a l’abordatge de la violència masclista,
Generalitat de Catalunya, 2013 (pàg. 52, còpia adjunta en annex 7), i, es pot veure com hi ha una xarxa de recursos desplegada al territori català, recursos de prevenció i d’atenció a dones que viuen situacions de violència,
que depenen de la Generalitat, dels consistoris municipals i/o comarcals, i de les diputacions provincials. Aquests
recursos es desenvolupen principalment en quatre àmbits diferenciats: l’assistència específica i especialitzada en
violència masclista, l’assistència sanitària i social, l’assistència en seguretat i justícia, i l’educació.
De tota manera, tal com indica el protocol, davant la detecció d’una situació de violència masclista, la primera
consideració imprescindible que cal fer és si la jove és major o menor d’edat. Lògicament, cal valorar també si es
tracta d’una situació d’urgència, si és el cas, cal acompanyar-la bé al servei de salut corresponent o bé als serveis
policials.
És molt transcendent la consideració de menor perquè, en el sistema legal vigent, les dones menors d’edat
no són titulars de dret per poder accedir als recursos públics desplegats per atendre les situacions de violència
masclista per a les dones majors de 18 anys, necessiten de la tutela de qui ostenti la seva pàtria potestat o representació legal. Per aquest motiu, no hi ha recursos específics i especialitzats pels i les menors d’edat.
En el quadre del protocol es poden veure els recursos disponibles, és important, en el cas d’una detecció no
d’urgència, conèixer els telèfons 900.900.120 (24h atenció per a majors d’edat) i el 900 300 777 per a menors
d’edat, que assessoren i orienten a les persones al càrrec i a les pròpies afectades. El protocol citat és un document que s’emmarca dins les activitats de prevenció i d’atenció desenvolupades pel govern de la Generalitat fruit
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de la llei catalana sobre el dret de les dones a eradicar la violència masclista; és una “Guia pràctica per a professionals de Joventut per orientar l’actuació en violència masclista amb persones joves”, un document que busca
dotar aquests/es professionals d’eines de prevenció, de detecció, i d’una atenció no victimitzadora, encaminada a
la correcte derivació a serveis especialitzats, i posa de manifest la manca de recursos específics que hi ha al servei
de les joves menors d’edat.
Darrerament, es detecta un augment de casos de violència masclista entre la població juvenil, hi ha un percentatge elevat de casos de noies joves que denuncien per violència masclista en les seves relacions de parella, però
sabem que la violència no està només en aquest tipus de relació, en hi ha en l’entorn social i cultural: conductes
masclistes, reproducció d’estereotips, etc. Tanmateix, hi ha també moltes joves que no s’identifiquen com a dones
maltractades per diversos motius: d’una banda, per les creences estigmatitzadores sobre el que significa ser una
dona maltractada i els mites sobre les dones maltractades, i d’altra banda, per la normalització de la violència masclista en el context cultural general i el singular de la pròpia jove.
En el nostre treball quotidià amb el jovent detectem tres qüestions importants que incideixen en la perpetuació
de les relacions abusives i en dificulten la identificació:

•

El mite de la Igualtat: Les i els joves creuen que els homes i les dones hem assolit la igualtat i des
d’aquí no s’esperen ni detecten les discriminacions.

•

El mite de l’amor romàntic: L’amor romàntic és un promotor, potenciador i legitimador de la violència
masclista: la gelosia i la possessió son vistos com a mostres d’amor; el patiment i les relacions tortuoses
són mostra d’amor vertader. Aquestes són algunes de les característiques que actuen com a frens per
identificar la violència.

•

L’ús de les noves tecnologies: Els usos de les xarxes socials i les eines que posen a l’abast les noves
tecnologies, esdevenen noves formes d’agressió i control social. Tenen dues característiques agreujants en situacions de relacions abusives: L’efecte multiplicador i l’atemporalitat; un cop penjada a la
xarxa una imatge o compartida una informació no hi ha aturador. D’altra banda, la fusió entre l’amor
romàntic i les noves tecnologies genera una confusió entre la confiança i la intimitat: com a mostra
d’amor vertader es demanen les contrasenyes del facebook, el control del mòbil, l’eina de la localització, etc. És per aquests motius que considerem com a risc les xarxes socials.

La nostra experiència amb el treball amb el jovent ens demostra que amb els tallers de prevenció es generen
canvis, un percentatge elevat dels i les joves participants entren en la comprensió de que la violència no té edat,
classe, ètnia, ni res; perceben com la violència és molt explícita i normalitzada al seu entorn. Podem contrastar com
el treball de prevenció dóna fruits i cal realitzar-lo amb assiduïtat.
Belén Herrero, Agent d’Igualtat de l’Ajuntament de Manlleu (Barcelona) explica els recursos que
l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania en matèria d’atenció a les dones i de prevenció de violència masclista, el SIAD, Servei d’Informació i Atenció a les Dones.
La seva funció és treballar per a l’aplicació dels plans d’igualtat. A Manlleu es prioritza l’atenció directe a les víctimes de violència masclista, ella és també la psicòloga, hauria d’haver-hi també un servei jurídic però actualment
no hi ha prou recursos econòmics. És per això que es fa servir conjuntament amb Serveis Social el SOJ (servei
d’orientació jurídica).
En matèria de prevenció amb joves, hi ha una educadora i un educador de carrer que treballen de forma coordinada amb els serveis socials i el SIAD. També fan un concurs de cartells pel 25 de novembre, s’organitzen tallers
i després es fan els cartells. Hi ha una bossa de contes educatius en coeducació per les biblioteques.

29

Capítol II. Eix II. Incidència política / Prevenció

Les activitats de prevenció de relacions abusives per a joves i infants els realitzen altres entitats a través de la
contractació de tallers. Tenen dos dossiers, un per a criatures de 6 a 12 anys d’edat i un per adolescents, aquests
dossiers contenen una oferta de tallers de prevenció i de coeducació, i en el d’adolescents s’incorporen tallers de
prevenció de relacions abusives. Els dossiers es passen a les escoles i instituts que poden elegir quins volen per
cada curs. El finançament de tallers és limitat, per tant, els centres educatius han d’ajustar-se al pressupost que
se’ls hi marca des de l’Ajuntament.

S’estableix un diàleg en el que es comparteix sobre diversos centres d’interès:

•

La dificultat de poder acollir l’expressió i les necessitats de la població jove. Les experiències de les participants mostren les dificultats per fer-ho i es manifesta la importància de la sensibilització de la població.
Mares, pares, educadors/es, són figures especialment influents en el període adolescent i sobre les que
cal fer aquest treball sensibilitzador.

•

La necessitat i la dificultat de parlar de sexualitat. Cal parlar de la sexualitat des del feminisme per deconstruir l’imaginari subjacent darrera la violència sexual contra les dones i les nenes. Amb marcades diferències de possibilitat en funció del país d’origen, es comparteixen les estratègies emprades per les diferents
organitzacions representades per crear o per pensar espais on desenvolupar treballs de sensibilització i
prevenció. Es comparteix la necessitat d’espais on les joves puguin parlar de sexualitat: virginitat, maternitat obligatòria, desig, etc. partint de les pròpies experiències.

•

La banalització social de la violència contra les dones. Aquest tema és també coincident entre totes. Amb
marcades diferències entre els contextos polítics democràtics o totalitaris, més progressistes o tradicionalistes, les assistents comparteixen com els agents socialitzadors banalitzen la violència contra les dones:
mitjans de comunicació, escoles, salut, justícia, les pròpies famílies en base a les diverses tradicions
culturals.

•

Les religions més tradicionalistes com a repressores de la llibertat de les dones i de les joves: l’islamisme
i el catolicisme són les representatives a la trobada i es nomenen diversos punts en comú, i també diferències, en relació a aquesta realitat. En cadascun dels països representats, la religió té un pes i una
incidència diferent, però és positiu compartir que tot i la força de la religió, els avenços en les llibertats són
possibles.

•

La transmissió generacional de la violència. El treball de recuperació bio-psico-social de les dones víctimes
de violència masclista que tenen filles joves és molt transcendent per a les noies. Treballant la marentalitat
amb les mares, poden reconèixer quina violència han viscut les seves filles mentre elles n’eren víctimes,
així poden ser suport per ajudar-les a identificar relacions abusives. Així mateix, les mares poden ser models que mostren que demanar ajuda és positiu i que viure relacions sense violència és possible.

•

El mite de la igualtat. Es comparteix també la dificultat de les joves per detectar les discriminacions vers
les dones sota la creença d’haver assolit la igualtat. Tal com s’ha construït la igualtat a occident, els homes
no han de fer cap desplaçament simbòlic, són les dones les que han d’igualar-se a ells i això confon els
rols; cal reaprendre a ser dona en el context de la igualtat. Part del diàleg es desenvolupa a l’entorn d’un
imaginari cultural on les dones són en funció dels homes, sense aquesta vinculació són invisibles, això
avala que hi ha noies que prefereixen ser insultades abans que invisibles.

•

La distancia entre la legislació i la pràctica vital són també punts de confluència, tot i les diferències contextuals polítiques. Els reconeixements de drets humans, d’igualtat de drets i de les llibertats, que en cada
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país s’articulen jurídicament diferent, en les vides quotidianes de les joves i de les dones, la discriminació
segueix mostrant-se. Les organitzacions de dones treballen per minimitzar els efectes d’aquestes discriminacions i per visibilitzar aquestes practiques.

•

La mediació en casos de violència masclista. Coincideixen en que la mediació no és adient front aquests
casos. La legislació espanyola la prohibeix quan es detecta violència masclista, però una cosa és la llei i
una altra la pràctica. Al Marroc hi ha casos de mediació religiosa, davant això prefereixen que sigui civil, tot
i que comparteixen que no és un recurs aplicable en les relacions on hi ha violència masclista.

•

Al Marroc, les costums tradicionals estimulen i emparen encara la violència contra les dones: els matrimonis forçosos a les nenes, les violacions com a càstig i com a pràctica generalitzada, les violacions
dins el matrimoni, el maltractament correctiu contra les dones, les nenes minyones explotades laboral i
sexualment, etc. són tradicions molt arrelades i, a banda de treballar per a un nou marc jurídic, cal fer un
treball social de divulgació i sensibilització molt important i transversal. Un gran treball de prevenció que les
entitats presents ja duen a terme a través de diverses activitats per a joves, i per a dones.
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Capítol III. Eix 3. Models de gestió feminista:
Confiança, política i autoritat femenina
La idea de treball d’aquest eix és compartir valors, sabers, estratègies, aprenentatges, capacitat d’incidència i
reconeixement social. El desenvolupament es realitza partint de cinc preguntes per pensar i reflexionar sobre les
qüestions següents:
Treball d’equip. Objectius:

• Compartir diferents models de treball en equip: models jeràrquics/ horitzontals, models rígids/models
flexibles. Cooperació/competició.

• Especialització versus models integradors.
Integració de la gestió en el marc ideològic i de treball. Objectius:

• Valorar la coherència en relació al model ecològic: sostenibilitat, optimització de recursos, compromís
personal, cura de les integrants.

• Aportacions dels feminismes en la gestió de les organitzacions.
Com ens autoritzem. Objectius:

• Compartir les diferents experiències de com, les dones que formem part d’un projecte, ens hem autoritzat entre nosaltres. Validació de les aportacions i experiències de cadascuna.

• Considerar les habilitats i competències que hem desenvolupat com a dones com un valor en si mateix.
• Autoritat versus autoritarisme.
Gestió amb ulls de dona. Objectius:

• Considerar cada organització com un cos vivent amb necessitats de desenvolupament, de cura, i
cicle evolutiu propi.

• Establir les prioritats de l’organització en relació a aquests paràmetres.
• Reflexió sobre les diferents experiències.
Preguntes per a la compartença i la reflexió:

•
•
•
•
•

Com ens sostenim les organitzacions de dones? Finançament, intercanvis, capacitats, pràctiques de
bon govern.
Com ens organitzem? Jerarquies, equips, presa de decisions.
Consensos i dissensos en el treball entre dones.
Quina és la percepció de cada organització en relació al seu valor i reconeixement social?
Quins valors ens distingeixen d’altres organitzacions pel fet de ser dones i treballar des del feminisme?

Per a la sessió d’avui s’ha convidat a la Montse Cervera, presidenta de l’Associació Ca la Dona, activista feminista amb un llarg trajecte en el treball en xarxa amb a grups de dones i en la pertinença a diverses associacions
i grups: Xarxa de Dones Contra la Violència, Dones per Dones (Xarxa internacional Mujeres de Negro), Xarxa de
Dones per la Salut. Ella presenta l’experiència de l’associació Ca la Dona.
Montse Cervera comença exposant que qualsevol organització de dones feminista es basa en la capacitat de
generar confiança mútua, la qual cosa és molt difícil però és el que sostindrà la gestió feminista. A Ca la Dona es
diu que la política de les dones és fonamentalment relació entre dones, és una altra forma de fer política.
L’altre sostenidor imprescindible és el finançament econòmic. En el nucli de l’associació es produeix sovint un
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debat entre les dones que no volen subvencions publiques, perquè ho consideren un risc per perdre autonomia,
i les que sí que ho volen perquè consideren que el diner públic també és d’elles. Actualment, aquí a Catalunya,
les subvencions són molt petites; exigeixen un gran esforç administratiu a canvi de molt pocs recursos, aquesta
situació alimenta el debat intern que sempre es dóna a l’Associació.
És important tenir un espai físic, i el tenen, és un espai guanyat per l’entitat però costa diners mantenir-lo: aigua,
llum, tributs, manteniment vari, algú que mantingui la casa oberta, etc. Hi ha també el model d’ocupació però no
és el de Ca la Dona.
Hi ha grups de dones que donen atenció, aleshores la necessitat de subvenció és important per poder fer la
seva feina. En aquest sentit, a Ca la Dona hi ha hagut molts debats sobre si prestar serveis d’atenció o no, la seva
utopia és que ho ha de fer l’Estat amb el pressupost públic, des d’una perspectiva feminista i universal, però amb
l’experiència també s’ha vist que quan els serveis passen a mans de l’Estat, alguns han perdut aquesta perspectiva.
Voldrien poder tenir bons sous i tenir una vida personal rica però sempre hi ha autoexplotació. Exigeixen que
els recursos siguin adequats per tal que les dones puguin compaginar els diferents àmbits, sempre és complicat,
però ara, amb les retallades a les subvencions públiques és cada cop més complicat.
L’ideal de Ca la Dona, en quan a l’organització, és que totes les decisions i la direcció siguin assembleàries i
horitzontals, tot i que això presenta moltes dificultats, tot i així es tendeix cap aquest model en la mesura de les
possibilitats. L’organització de la presa de decisions depèn molt també del tipus de projecte de l’entitat, Ca la Dona
treballa perquè tot sigui per consens. Es fa en grups de treball mixtes; la formació de les integrants és molt important. Quan hi ha visions diferents, s’aparta el debat i se segueix amb altres temes, s’hi torna en un altre moment
o amb recursos diferents, però sempre hi ha moments en els que cal prendre decisions amb una majoria el més
àmplia possible i seguir debatent. Per exemple, un dels temes difícils és la prostitució. Però perquè això es pugui
donar ha d’haver-hi un nucli que gestioni el dia a dia, i aquest nucli ha de ser conegut i reconegut per totes, i ha de
poder anar canviant, sinó es creen moltes tensions.
Cal també dedicar temps a la cura de l’equip; de tant en tant es fan trobades de relació de l’equip per saber com
està cadascuna, com se sent i, si hi ha algun problema, posar els mitjans necessaris per resoldre’l.
Quant al reconeixement social, cal tenir en compte que presentar-se en representació de Ca la Dona és difícil,
en grups petits i homogenis és més senzill representar l’entitat, en grups grans com Ca la Dona les integrants no
van en representació, formen part de l’espai però es posicionen a nivell personal.
D’altra banda, les associacions i grups de dones donen un gran valor a la feina de Ca la Dona, sobretot si s’ha
connectat amb moltes dones, però mesurar com són vistes depèn de molts factors. Les institucions que col·laboren
amb els grups de dones les valoren com a importants, això dóna visibilitat i el reconeixement social és important,
encara que de vegades només són anomenades pels diners que reben de les arques publiques. Els valors que
distingeixen Ca la Dona d’altres grups és el treball pel feminisme i per visibilitzar el patriarcat, i cercar que es dediquin recursos per aquest tema.
Per tal que no hi hagi retrocessos en les llibertats i els drets de les dones i de les persones en general, haurà
d’haver-hi sempre grups de dones i treball en xarxa entre moltes dones diverses.
Diàleg - Debat:
Ivannia – Com parlar amb les institucions d’un govern quan és contrari a les pròpies idees?
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Montse C.- És important cercar complicitats dins les institucions, pot haver-hi dones feministes i ser aliades.
Lola (ACSUR)- En grups sense estructures jeràrquiques, en la presa de decisions en espais informals en el que no
participen totes les persones, com es troba l’equilibri?.
Montse C.- El problema és la manca de confiança, si es discuteixen temes en espais informals sense ànim de
conspirar, després es comparteix i no genera conflictes.
Beatriu- La presa de decisions és un aprenentatge, construir relacions és un procés i no ens han educat per
desenvolupar-lo.

ACTORAS DE CAMBIO
Liduvina explica que Actoras de Cambio estan compromeses amb la horitzontalitat, construeixen un somni
compartit que no volen que es converteixi en una institució, volen ser sempre una organització. Intenten deconstruir
la misogínia per construir la confiança entre les dones; la misogínia no és dels altres, està molt interioritzada en
elles també: competeixen, no es reconeixen, etc. És la construcció patriarcal, cal aventurar-se a canviar-la encara
que costi i que faci mal.
Deconstruir les jerarquies que el patriarcat ens ha ensenyat creant alternatives on hi ha hagi una gestió compartida, confiança i compromís, canviar estructures que donen una certa seguretat però que responen a aquesta
tradició patriarcal. Totes hem viscut ruptures amb dones que han estat mestres, i segueix passant, és la intromissió
del patriarcat.
Fa vuit anys que construeixen horitzontalitat, van començar dues dones, ara són dotze, i són de diverses edats,
ètnies, llengües, formacions, ...., treballen deconstruïnt el racisme i les altres “superioritats” apreses: acadèmiques,
camperoles, lesbianes, heterosexuals, etc. Tenen una personalitat jurídica que dóna estructura: assemblea, junta
directiva.. Les que decideixen el que fan són les dotze dones que estan treballant, totes estan presents en les
decisions estratègiques. Les decisions amb consens no són fàcils, en cas de desacord es paren a pensar: Estic
essent tossuda? Vull imposar la meva posició? No vull donar el braç a torçar? Estic pensant en el benefici de totes
o en el meu?, aquestes preguntes serveixen per adonar-se de com les travessa el patriarcat i poden eradicar-lo.
Fan trobades cada mes i el desenvolupament des de la seva mirada requereix d’aprenentatges. Tradicionalment, les dones maies es relacionen amb les mestisses des de la por, el mirar-se en igualtat ha de passar per
un procés de deconstrucció i d’aprenentatges, reconeixer el racisme, l’anomenen. Totes han estat competitives,
xafarderes, envejoses, cal deconstruir-ho. En totes les reunions hi ha espai per treballar la relació entre elles, com
estàn, què els hi agrada i què no els hi agrada, és prioritari, abans que complir amb les agendes. Col·loquen els
conflictes en el centre, en les seves vides ja s’han acumulat tants ressentiments que no en volen més. No resolen
els conflictes amb pactes perquè són patriarcals, ho fan anant al fons del conflicte sense jutjar-se, sense atacar-se,
quan s’encallen, fan treball corporal per canalitzar l’energia.
Totes les que estan a la capital fan gestió vers l’entorn, les companyes que estan a Huehuetenango treballant
sobre el terreny (cinc), no en fan. Fer gestió implica tenir poder i responsabilitat, fan que aquest poder i aquesta
responsabilitat estiguin repartits entre totes responsabilitzant-se cadascuna de projectes diferents.
En quant al reconeixement, en la construcció de la horitzontalitat dediquen un temps reconeixent les habilitats i
capacitats de cadascuna, alhora, cadascuna que se suma a Actoras realitza el seu somni, no només els somnis de
les primeres, això dóna molta força al projecte. Totes tenen un lloc, però no és un lloc de poder ni de qüestionament.
Han incorporat el pensament de la cosmovisió Maia com a principi de transformació: el cosmos ho és tot, però
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també és cosmos cada cosa, cada persona, cada animal, cada planta, tot té el seu lloc, el seu sentit i el seu esperit.
Aquesta ideologia fa que canviï la mirada de tot el que som i el que ens passa. En la filosofia antropocèntrica patriarcal el que importa és l’home a partir del qual es construeixen les relacions de valor pensant en un sòl ésser de
tot l’univers. Per això aquest pensament té tanta potència, però no és només el maia, també les societats orientals
són cultures més holístiques no antropocèntriques.
Cal construir un poder col·lectiu des d’altres models i paradigmes, però perquè siguin vàlids, cal passar-los pels
propis cossos i les pròpies vides, el nostre cos és el que ens fa decidir si estem o no estem bé. Construir-lo des del
feminisme radical de la transformació de la cultura, el feminisme ecològic, el feminisme anarquista que qüestiona
l’ordre jeràrquic patriarcal amb molta força. No volen posar-se etiquetes, perquè volen estar sempre obertes a
aprendre.

CDM
Ivannia explica que CDM és una organització amb presencia en diversos departaments del país i treballen
també en diferents programes.
Tenen una estructura jeràrquica tot i que treballen per arribar a la horitzontalitat es planteja treballant en assemblea des dels diversos programes de l’entitat, i cada programa té el seu comitè. Els programes, però, estan
interrelacionats entre ells. El problema que tenen és que són molt poques i és difícil abastar-ho tot.
Són feministes i es reconeixen entre elles, les més expertes tenen sempre en compte a les noves, però hi ha
lideratges molt potents, i, a la pràctica, s’acaben prenent moltes decisions des de la verticalitat.

ORMUSA
La Silvia exposa que en l’organització de l’entitat hi ha molta diversitat i que cal acceptar-la i aprovar-la. Tenen
la mateixa directora des de fa molt de temps que té un lideratge molt potent i això, de vegades, comporta posicions
còmodes passant-li a ella el pes de les decisions per criticar-les després. La cooperació internacional ha tingut un
efecte pervers en la pròpia organització perquè ha provocat que no es puguin seguir els propis ritmes i procediments interns, però cal la cerca de partenariats basats en la confiança. En el projecte hi ha tensions, però exposa
que el feminisme és una forma de viure i de transformar, permet ser feliç i validar-se.
En la redacció de la llei integral contra la violència van haver de superar dues esferes: la del patriarcat, i la del
propi moviment feminista que qüestionava que es posessin esforços en lleis que després no s’apliquen, però després hem vist que si que serveixen les lleis, que aquesta ha servit per legitimar la lluita contra la violència contra les
dones des del dret i empodera les dones.
Exposa que en la organització i en les decisions, genera molta riquesa la construcció des del consens, però
passant pel dissens, per l’autocrítica.

AMDF
Explica la Mina que a l’AMDF comparteixen dos nivells de relació, la interna i la que es dóna amb les altres
organitzacions. Al Marroc hi ha organitzacions feministes i també organitzacions femenines -que no feministes-,
recolzades per un projecte del govern que comptabilitza com ajudes dedicades als drets de les dones. Sovint,
aquestes organitzacions treballen en contra dels seus propis drets, per exemple, hi ha organitzacions de dones que
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ofereixen microcrèdits per reforçar la capacitat de les dones per gestionar petites empreses, però hi ha dones que
els demanen pels seus marits; no hi ha control, ni formació, i tampoc interès per saber on van aquests diners, a la
fi el govern ho comptabilitza com diners aportats a les organitzacions de dones.
Les organitzacions feministes treballen en xarxa, durant aquest darrer any han activat un pla de regionalització
per fer visibles les organitzacions de dones de les zones rurals. AMDF coordinen un observatori que agrupa dones
del nord i del sud, han pogut planificar i enfortir l’acció de diferents organitzacions a través de trobades, intercanvis,
i altres activitats. Han organitzat també taules rodones per veure si poden establir complicitats des del feminisme
amb altres socis que normalment no són feministes. Tanmateix però, sempre es debat la relació entre l’agenda dels
socis i les necessitats de les dones ja que les prioritats són molt diferents. Treballen en xarxa amb altres organitzacions del Marroc, però també amb altres països àrabs: la xarxa Salma, pels drets de les dones, la xarxa Aisha,
sobre la violència masclista, amb dones d’Egipte, Tunísia i el Líban.
L’associació té 22 anys d’antiguitat i fa formació a altres organitzacions.
En la vessant econòmica, l’AMDF va decidir no tenir finançament de l’Estat que, d’una banda és feble i alhora
molt exigent en quant a objectius.
Respecte de l’interior de l’associació, van iniciar el trajecte com un grup de dones que sortien de la universitat
i tenien molt d’interès pel tema de les dones. Van ser la tercera organització nascuda al Marroc, treballant primer
com a organització de dones vinculades a un programa cultural fins que van veure que precisaven una organització
pròpia. Tots els debats viscuts les han reforçat per a resistir a tot el que ha anat passant, ara hi ha moltes organitzacions feministes.
L’edifici on tenen la seu és propietat de l’Ajuntament, però tenen llibertat per treballar com vulguin perquè van
negociar-ho d’aquesta manera. Ara compten amb dos centres d’escolta. Internament s’organitzen amb un comitè
directiu, i tenen la dificultat que per les responsabilitats i tasques de la casa, és difícil fer voluntariat.
En el marc d’aquestes jornades sent que a totes les participants ens uneix el feminisme però no la cultura del
Marroc i la d’Espanya i Amèrica Llatina. L’intercanvi ens pot oferir nous recursos i maneres de fer la gestió tenint en
compte diversos contextos, alhora que reforça el que ens uneix com a dones.

MAINS SOLIDAIRES
L’Asma exposa que, com a feminista que és, aquests tres dies han estat molt interessants, és bo no han d’estar
segmentades, sobretot pels valors del feminisme. L’encoratja a sentir que es pot globalitzar el feminisme.
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Al Marroc no són moltes les dones feministes, hi ha moltes organitzacions de dones però poques feministes.
El feminisme és el benestar, viure bé amb les i els demés com a dona, viure la pròpia ciutadania en el teu país,
sentir la dignitat com a quelcom intocable, viure la llibertat d’expressió per poder compartir amb altres les pròpies
experiències; això no existeix al Marroc, no és un país democràtic, no és laic, i no creu en la igualtat. Una missió
de ser feminista en aquest país és com seleccionar i triar les prioritats, cadascuna treballa a la seva manera però
hi ha una causa que les uneix i és que són feministes.
MS està a Larache, una ciutat petita del Nord del Marroc, i no tenen el mateix recolzament de l’Ajuntament
com el que té AMDF. La seva feina es focalitza principalment en la sensibilització sobre els valors i principis de les
dones. Treballen en col·laboració amb organitzacions de Rabat i de Casablanca, amb totes les organitzacions feministes de dones, i també formen part de la coalició la Primavera de la Dignitat per a la reforma del sistema judicial i
l’eradicació de la discriminació vers les dones. També, intenten treballar amb organitzacions de dones de Larache,
encara que no siguin feministes, per millorar la situació de les dones i intercanviar experiències.
Dins la organització no són moltes i intenten millorar la relació interna, la gestió dels conflictes, la planificació,
etc. En principi, les decisions es prenen de manera horitzontal, però sovint es troben havent-les de prendre més
verticalment. El que tenen molt en compte és anar canviant la Direcció de manera regular per tenir més credibilitat.

TAMAIA
La Beatriu explica els orígens de la cooperativa Tamaia Viure Sense Violència, sccl. Ella treballava en una casa
d’acollida i les dones, quan ja en sortien, trobaven a faltar un espai per seguir juntes i parlar del que els hi passava;
així va començar l’entitat, fruit del desig i la il·lusió de dones que treballaven a la casa, i dones que havien estat
acollides a la casa. El seu ser feministes els hi feia sentir la necessitat de crear un espai només de dones, i Ca la
Dona, va cedir-les aquest espai.
En un inici van ser associació, però, després d’una ruptura dins l’entitat, van decidir transformar-se en cooperativa. Van creure que la cooperativa era una configuració des de la qual podien treballar millor perquè acompanyava en la construcció de la horitzontalitat i assegurava el compromís de les sòcies amb el projecte. També amb
la cooperativa podien configurar un equip sense persones assalariades, el nivell d’implicació s’equiparava i no es
generaven tensions per una relació de verticalitat.
Actualment, totes les dones de la cooperativa són sòcies, i la intenció, és que no hi hagi incorporacions en qualitat de treballadores. Són quatre companyes, totes cobren el mateix. En entrar a la cooperativa es fa una aportació
econòmica i, si se’n surt, es recupera.
El sosteniment econòmic principal ha estat, i encara és, les subvencions del govern, però estan baixant en
gran mesura, a l’extrem que l’any 2012 encara cobrien el 61% del cost del projecte, i aquest any 2013 només han
cobert el 46%. Això les obliga a realitzar cada cop més activitats per les quals es puguin demanar contraprestacions
econòmiques per sostenir el projecte, la qual cosa condueix a l’equip a un elevat nivell d’autoexplotació.
Han començat a exposar la situació a les dones del programa d’atenció per tal que puguin fer alguna aportació
i han vist que, les que poden fer-ho, estan contentes de participar solidàriament amb el projecte i formar part de
l’entitat amb el seu projecte global. Ha estat també molt important el recolzament d’entitats de dones com Calala
i altres.
Les decisions es prenen en reunions que es celebren un cop al mes, es valora qui té ganes de fer alguna
cosa. La gestió econòmica la porta una companya i això fa que no pugui participar més d’altres coses que també
l’emocionen. Les reunions de coordinació acostumen a començar amb el com estic?, com estem?, per compartir
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com estan, tant en relació a l’entitat com en la vida privada on succeeixen coses que afecten a l’estar de cadascuna. Perquè tot això funcioni és imprescindible la confiança i una relació amorosa. Intenten que, de tant en tant,
vingui algú de fóra que les ajudi a mirar-se des d’un lloc aliè per compartir com se senten i gestionar els possibles
conflictes interns.
Tamaia enguany, ha experimentat un gran reconeixement per part dels grups de dones, i també d’algunes institucions, que han proposat a l’entitat la participació en diversos projectes formatius, i d’altres, i que han facilitat el
sosteniment de l’entitat. El govern que hi ha ara però, no les té gaire en compte. Per Tamaia ha estat molt important
el sosteniment per part de les organitzacions de dones, especialment Ca la Dona i el Centre de Cultura de Dones
Francesca Bonnemaison “La Bonne” que possibiliten la quotidianitat de l’activitat.

Diàleg – Debat
Liduvina – Elles també posen enfàsi en les relacions amoroses entre les dones. La sostenibilitat de les organitzacions de dones s’assoleix si les dones recuperem els nostres poders, està bé que hi hagi especialistes professionals, però si no arriben a moltes dones, no té possibilitats de transformar. Calen aliances col·lectives, xarxes, i
la creació d’espais que no precisin diners per sostenir-se.
Beatriu- Com a terapeutes, i com a dones feministes, és important tenir totes les eines metodològiques de la
millor disciplina terapèutica, però si no es parteix del coneixement feminista, de l’experiència acumulada de les dones, no serveix. Actualment, hi ha professionals molt formats/des que menystenen aquest coneixement construït.
Intervenció- L’activisme és fonamental perquè el feminisme funcioni.
Intervenció- Al Marroc el feminisme va començar amb voluntàries, amb dones que creien en el procés i en la
transformació.
Intervenció- Hi ha perills en la professionalització del feminisme, en la “oengeització”, però també aquesta professionalització ha servit de plataforma de moltes expressions, de canalització i d’articulació del procés. Hem de
mantenir el sentit ètic del feminisme però no hem de renunciar a l’accés a recursos, a salaris dignes, a rebre fons
per xerrades o conferències, no tot ha de ser voluntari.
Rosa- Per les dones feministes, la relació amb els diners és difícil perquè forma part del simbòlic patriarcal de
poder, el diner s’ha convertit en el paradigma del poder. Cal resignificar el diner i la relació amb ell, donar-li el seu
valor just.
Liduvina - Actoras de cambio treballen molt els “trueques”. A nivell econòmic, elles també tenen salaris horitzontals.
Ormusa i CDM – Cada organització s’autoregula en el tema econòmic. Hi ha salaris per les professionals i tècniques, però hi ha part de la dedicació i del treball que està dedicada al sosteniment de l’entitat.
Beatriu- Hi ha un compromís ètic amb la cooperativa, les membres no realitzen cap activitat vinculada amb el
projecte d’eradicació de la violència masclista de l’entitat de forma particular, tot el que té a veure amb l’activitat de
l’entitat, es fa com Tamaia.
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Conclusions i cloenda
La resistència de les dones front la violència és diversa, rica en experiències i valuosa en les aportacions metodològiques, de vida i de coneixements.
S’ha constatat que la violència contra les dones, com a estratègia del patriarcat, té una dimensió universal, i els
seus envits es renoven continua i constantment.
S’ha comprovat que diferents països, uns amb legislacions de les més avançades en matèria de violència, i
altres que no tenen legislació específica, topen en molts casos amb la muralla de la judicatura, com si els drets
humans de les dones, no ho fossin.
La justícia feminista repara, no victimitza, cal recuperar espais propis d’actuació, no només els serveis públics.
Enguany, només a Catalunya, de gener fins al 18 de març, hi ha sis dones assassinades, aquest és un tema
que no competeix només a les dones ni a les organitzacions de dones, sinó a tota una societat que es titlli de democràtica.
Les representants de les associacions del Marroc exposen que per elles és molt significatiu sentir la unió i la
globalització del feminisme arreu.
Totes les assistents treballen amb la recuperació de dones víctimes de violència masclista, un dels efectes
d’aquesta violència és el silenci i l’aïllament, coincideixen en que els grups de dones feministes són imprescindibles
per trencar l’aïllament.
Els grups de dones feministes són també imprescindibles arreu pel treball de recuperació de la memòria històrica de les dones, la general i la singular, és el reconeixement a la genealogia femenina.
El treball en grup amb les dones genera un apoderament diferent que el treball individual. Els grups d’autoajuda
es configuren com espais estratègics per conèixer el feminisme com una forma de vida.
Totes les participants i col·laboradores han expressat la constatació del valor transformador del feminisme
arreu. S’han sentit agermanades en la força del seu ser feministes, de la seva creativitat, de la cerca de solucions,
de la resistència, de l’activisme. I, molt transcendent, han honorat la capacitat d’estimar i de sobreviure de les
dones al món.
La trobada ha permès compartir com les dones construeixen constantment el que el patriarcat s’esforça en
destruir a través de la guerra i de la violència contra les dones. Aquest construir és quotidià mobilitzant tots els
recursos a l’abast i, especialment, amb el recolzament i la solidaritat que ofereixen les xarxes establertes.
Esperem que aquestes Jornades siguin l’inici d’un treball en xarxa entre les organitzacions i els països representats per seguir compartint estratègies, sabers, fortaleses i experiències, davant el treball comú per a l’eradicació
de la violència masclista.
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