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Associació de cooperació
internacional, catalana, laica i
progressista, compromesa amb
els valors d’igualtat, justícia i
democràcia i amb un model de
desenvolupament humà i sostenible
que garanteixi els DDHH a totes les
persones i tots els pobles.
Actualment estem donant suport
a organitzacions de Nicaragua,
Guatemala, El Salvador, Colòmbia i
el Marroc, especialment en Equitat
de Gènere, Sobirania Alimentària i
Participació Ciutadana.
A Catalunya treballem en l’Educació
per al Desenvolupament, formació
per una Cooperació Internacional
transformadora i accions de
conscienciació ciutadana per a unes
relacions internacionals més justes.
A Cooperacció creiem en el treball
en xarxa en el sector i en les
aliances amb altres organitzacions
progressistes. Per això, formem part
de la FCONGD, CONGDE i de la
Plataforma “2015 y más”, Observatori
DESC, Grupo SUR i de l’MLP.
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L’MLP, en el terreny de l’acció
política i social, reivindica
la salvaguarda de la dignitat
humana i l’autodeterminació de
les persones contra qualsevol
limitació o pressió injusta.
L’MLP està compromès amb un
impuls de canvi de la societat a
favor del lliure pensament, de la
tolerància, la diferència, els drets
humans i la ciutadania.
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PRESENTACIÓ
10 ANYS DEL FÒRUM DE DDHH
DE COOPERACCIÓ
Les ponències que publiquem en aquest llibre corresponen a les realitzades al X Fòrum dels Drets Humans (DDHH) de Cooperacció.
Aquest any en fa 10 del nostre primer Fòrum dels DDHH i es celebra el
60 aniversari de la Declaració Universal dels DDHH. En aquest context de
celebracions hem volgut fer un repàs de la situació dels Drets de les Dones, els avenços aconseguits i els reptes pendents. En concret, hem volgut
aprofundir en el debat sobre Gènere i Relacions Internacionals, en la situació de les dones al Sud i al Nord, 13 anys després de la IV Conferència
Mundial de la Dona a Beijing.
Les diferents taules realitzades al X Fòrum dels DDHH han comptat amb la
presència de reconegudes sociòlogues, especialistes en gènere i feministes que ens han ajudat, amb les seves aportacions, a dibuixar el mapa de
l’equitat de gènere al món.
S’ha avançat en la consecució de veritat, justícia i reparació per a les dones
víctimes de conflictes o ens trobem en el mateix punt que anys enrere?
Quina és la situació actual de la dona al Nord i al Sud 13 anys després de
Beijing? Quin context seria necessari per aconseguir realment els objectius
plantejats des de Beijing’95? Quins reptes cal afrontar?
Hem tractat de trobar respostes a aquestes i moltes altres preguntes en
relació a l’aplicació de la normativa internacional relativa als DDHH de les
dones, a través d’un anàlisi global des de Beijing fins avui, al llarg de totes
les intervencions.
El X Fòrum dels DDHH té com a fil conductor la IV Conferència Mundial
sobre la Dona, realitzada a Beijing el setembre de 1995. I és així perquè a
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Beijing es van donar dos passos especialment remarcables: l’aprovació de
la Declaració de Beijing i l’impuls d’una Plataforma d’Acció.
Aquest X Fòrum ha estat per a Cooperacció la conclusió d’un camí i el
començament d’un de nou. Des del nostre naixement, l’any 1994, sempre hem tingut el tema de l’equitat de gènere com un dels nostres eixos
de treball i poc desprès de la realització d’aquest Fòrum i d’una valoració
detinguda del nostre treball dels últims anys, hem percebut les limitacions
d’aquesta posició i hem definit l’empoderament de les dones com centre
del nostre treball per al futur.
En aquet nou camí que emprenem amb tota la il·lusió i un equip renovat,
esperem fer les coses suficientment bé i trobar les aliances necessàries,
tant als països on treballem com a Catalunya, per fer un treball que ajudi a
una transformació social que, cada dia, apareix com més necessària.

Tono Albareda
President de Cooperacció
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CONFERÈNCIA
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LEGISLACIÓ INTERNACIONAL I ACORDS INTERNACIONALS.
BEIJING 13 ANYS MÉS TARD
David Minoves, Director General de Cooperació al Desenvolupament i Acció
Humanitària de la Generalitat de Catalunya

El marc internacional amb el que comptem per tal de defensar i fer efectiu
el compliment dels Drets Humans i els drets de les dones ens pot situar
en un miratge pel que fa, justament, al dret de les dones. Jo crec que
aquest fòrum pot servir per trencar aquest missatge pel que fa a la garantia dels drets de les dones. Avui comptem amb instruments internacionals
de garantia, però és molt important donar visibilitat a la situació real de
les dones prendre consciència del què s’ha avançat. Però, el què és més
important, tenir en compte tot el camí que queda per recórrer d’ara en
endavant, per lluitar contra les desigualtats entre homes i dones, i posar
en marxa mecanismes i actuacions d’empoderament de les dones.
La política de cooperació de la Generalitat de Catalunya, no és aliena a
aquesta situació i, per això, recollim aquest treball transversal perquè
totes i cadascuna de les actuacions en matèria de cooperació incorporin
la perspectiva d’equitat de gènere i, a més a més, per treballar específicament l’objectiu estratègic d’empoderament de les dones. I això és així
perquè el Pla Director de la Cooperació Catalana està pensat a partir de
la Declaració de la Plataforma d’Acció adoptada a Beijing. És a dir, des
de Beijing i a partir de les recomanacions del 1995 hem fet aquest enfocament dels Drets Humans de les dones, prevenció i eradicació de la
violència contra les dones, participació política de dones, capacitació en
l’espai de decisió i empoderament econòmic. Per tant hem buscat aquest
enfocament a partir d’aquestes recomanacions.
Per tots aquests motius estem molt interessats en allò que ens pugui explicar avui la relatora especial de Nacions Unides per la violència contra
les dones, i saber fins a quin punt estem ben enfocats i la cooperació
catalana realment s’està alineant en les cooperacions més avançades per
treballar aquest doble enfocament: l’enfortiment i l’empoderament de les
9

dones i la seva visibilització a escala internacional. Per tant, res més, presentar la senyora Yakin Ertürk, que és la relatora de Nacions Unides per la
violència contra les dones, perquè ens doni la visió de què queda per fer
d’ara en endavant.
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LEGISLACIÓ INTERNACIONAL I ACORDS INTERNACIONALS.
BEIJING 13 ANYS MÉS TARD
Yakin Ertürk, Relatora Especial de Nacions Unides per la violència
contra les dones

En primer lloc m’agradaria començar amb un gran agraïment a Barcelona. És la segona vegada que vinc i l’última vegada vaig estar-hi per poc
temps. Aquesta vegada, des que vaig arribar, he tingut diferents reunions
i trobades sense parar, he après moltíssim. Així que voldria començar amb
un agraïment a Cooperacció per haver-me convidat a venir i donar-me la
possibilitat d’inaugurar aquest fòrum que continuarà els pròxims dos dies.
També m’agradaria agrair a l’Agència de Cooperació del govern català, perquè aquesta agència ha recolzat el meu mandat en els últims dos anys de
forma molt positiva, moltíssimes gràcies. Però això no significa que estiguem satisfets, perquè sempre volem més suport, fins que aconseguim que
els problemes de violacions de drets humans i de violència contra les dones
quedin sota control.
M’han demanat que parli sobre desenvolupament en l’esfera legal des de
la conferència de Beijing, però podríem anar encara una mica més enrere
en el temps, ja que estem celebrant el 60 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. Quan la Declaració es va redactar, el món era
molt diferent al d’ara. La majoria dels països que avui són independents
estaven sota un poder colonial i les Nacions Unides era una organització
multilateral que tractava sobretot amb la devastació que van deixar les
dues guerres mundials. Les Nacions Unides es van crear per assegurar la
pau, la seguretat, el desenvolupament de nous països emergents després
de la independència de les colònies i assegurar els drets de les persones,
perquè atrocitats com aquelles no tornessin a ocórrer. Després de la creació de Nacions Unides es va redactar la Declaració Universal dels Drets
Humans. Quan els estats membres d’aquella època (1948) van negociar la
Declaració Universal dels Drets Humans, no tenien la mateixa consciència
de qüestions de gènere que tenim ara, però hi havia prou consciència sobre la poca quantitat d’associacions de dones actives en el si de Nacions
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Unides. Molt sovint quan parlem de drets humans hi ha una tendència,
sobretot als països del sud, a dir que és un invent occidental i que no és
important. La realitat és que, per exemple, també va haver-hi una associació índia molt activa a la Declaració, i per això diem que els estàndards
de la Declaració van ser inspirats per la voluntat de tothom. Va ser aquesta
associació índia la que va plantejar crítiques a l’article que deia que “tots
els homes són iguals”. Parlaven d’homes en plural, però en masculí, assumint que aquest concepte abastava a tots. Però bé sabem que la història
ens explica el contrari. El concepte deixava fora a molts grups marginals i,
sobretot, a les dones. Recordem que en aquells temps moltíssimes dones
no tenien dret a votar, ni a ser escollides, ni a ser ciutadanes de ple dret en
les seves societats. La queixa feta per aquesta delegació índia va ser molt
discutida fins que es va acceptar i es va arribar a una definició nova. La declaració finalment planteja que “tots els homes i dones són iguals”. Aquest
és un concepte pel qual avui, 60 anys després, seguim lluitant, i amb el
qual ens queda molt per avançar per aconseguir que els drets humans no
siguin només una promesa, sinó una realitat. Perquè el que és universal
avui és la violació dels drets humans a tot el món, i per descomptat també
la violació dels drets de les dones en universal. Per molt desenvolupat que
estigui el país, per molt que hagin progressat a l’àrea d’igualtat de drets en
l’esfera pública, la violència contra les dones continua sent un problema
en l’esfera privada, així com en la comunitat en sentit ampli. Així que crec
que a tots els països els queda molt camí per recórrer per poder arribar a
dir que la violència contra les dones ha estat tractada de forma adient i que
la igualtat entre sexes s’ha aconseguit.
Per això, i en primer lloc, hem d’entendre què significa la igualtat. En
l’agenda de les Nacions Unides això s’ha traduït en la recerca d’un augment
de la representació femenina en les professions públiques, per exemple, el
parlament espanyol ha aconseguit una representació del 50%, i a Catalunya
crec que és una mica menor, espero que el tema se solucioni aviat. Però el
tema no és només la representació de les dones, sinó com entenem l’estatus i la situació de la dona, la masculinitat i la feminitat dins de la cultura.
Durant molt de temps això ha significat la subordinació de les dones enfront
de l’home i aquesta subordinació s’ha traduït en lleis nacionals i en el dret
internacional de drets humans que era molt masculí fins fa poc. Per tot això
l’activisme femení, sobretot en els anys vuitanta, subratllava el seu reclam
que la violència contra les dones era una violació als drets humans. La CEDAW
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(Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de violència contra la
dona), que va ser una convenció molt important, tracta sobre “la violència”,
no necessàriament contra les dones. Quan es va negociar la CEDAW en els
anys 70, va haver-hi delegats que van proposar establir provisions sobre la
violència contra les dones, però la majoria de la comunitat internacional no
estava preparada per acceptar-ho, perquè la violència, en definitiva, la violència masclista, es veia com un assumpte privat. S’entenia com una cosa
que passava entre home i dona en el si d’una família i que no tenia res a
veure amb els drets humans, ni el dret públic. Però les dones a tot el món
van resistir a la violència i no la van acceptar com una cosa normal de la
vida. Aquesta resistència es va transnacionalitzar i els moviments femenins
van començar a lluitar contra la violència cap a la dona en plataformes internacionals en els anys 80. Finalment el 1992 el comitè de la CEDAW va
realitzar la recomanació 19, que proposava mesures concretes per eradicar
la violència contra la dona. En la conferència sobre drets humans, la insistència de les associacions de dones de la societat civil perquè la violència
masclista fos presa com una violació dels drets humans va tenir els seus
fruits a la declaració de 1993 en la qual es va adoptar la declaració contra
la violència contra la dona. Aquest és un dels marcs legals fonamentals
sobre la definició de la violència. La declaració estableix, de manera molt
àmplia, tres tipus de violència: la violència psicològica, la física i la sexual.
La declaració, a més, identifica la violència dins de la família, la comunitat
i l’estat. No hem de veure aquests documents com si fossin estàtics, sinó
de forma dinàmica, redefinint-los, reinterpretant-los. Des que va començar
el meu mandat com a relatora especial he introduït la transnacionalització
d’aquests tres àmbits, l’estat, la comunitat i la família, ja que avui, al món
globalitzat en el qual vivim, les fronteres ja s’han desdibuixat i les dones són
víctimes de les conseqüències negatives d’aquesta globalització més enllà
de les seves fronteres nacionals. Hi ha una fossa molt important entre les
responsabilitats. Qui és responsable, per exemple, en el tràfic de blanques?
El país d’origen, el país d’arribada, el país pel qual se circula? És un problema global, transnacional, per al qual no disposem d’un marc legal suficient.
No vull allargar-me massa, però l’acceptació de la violència contra les dones
com a violació dels drets humans és una pedra angular en l’agenda internacional a favor de la igualtat de gèneres.
El compromís de les organitzacions de dones amb el discurs directiu dels
drets internacionals és una de les estratègies més importants per lluitar
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contra aquest problema. Aquestes associacions utilitzen el llenguatge legal
del dret internacional i tracten de redefinir-lo, d’ampliar el seu significat.
És a dir, es parla de tortura, genocidi, esclavitud per definir la violència
contra les dones, ja que aquests conceptes són aplicables a experiències
sofertes per dones que no són visibles, perquè es donen en l’esfera privada.
Per tant, fets com destruir un fetus humà o no alimentar-lo suficientment
poden considerar-se violacions contra els drets humans. L’avortament selectiu a alguns països ha donat com a fruit un percentatge desigual entre
membres dels dos sexes, i això implica a les més altes esferes públiques,
als governs. Problemes greus com el dels aliments que es consideraven
normals i que són perjudicials per a la salut de les dones s’han fet visibles
gràcies a totes aquestes associacions de dones, i el seu activisme ha ajudat a redefinir les concepcions que d’això es tenia. En resum, la concepció
patriarcal dels drets humans s’ha transformat a través del compromís de
les associacions feministes. Jo sempre dic que el dret és el millor amic de
les dones. Potser està encara decantat a favor dels homes, però és una eina
fonamental per lluitar, per definir el sentit del text de la llei, sigui nacional
o internacional. La declaració de ciutadania en les constitucions de tots els
nostres països significa igualtat de drets enfront de la llei, però tots nosaltres sabem que la igualtat de drets de les dones no ha estat completa fins
fa molt poc a molts països. Com ja he dit, fins fa molt poc les dones no tenien dret a vot, crec que a Suïssa no va arribar fins a 1964. Fins no fa molt,
les dones sempre estaven representades pels seus marits o els seus pares,
pel que fa a la propietat o els impostos. Van ser necessaris anys de lluita
per aconseguir la plena igualtat de drets per a dones i homes. Per tot això,
si tenim una llei que ens fa iguals, hem de lluitar per ampliar el seu sentit,
donar una interpretació en aquesta llei que abasti a totes i tots. Les dones
compromeses amb el dret internacional l’han transformat de manera que
abasti des de l’esfera privada fins a la pública. Fins fa poc els drets humans
es referien solament a l’esfera pública, en la qual tradicionalment va haverhi només homes, amb la qual cosa s’interpretava que la violació de drets
era perpetrada contra homes per part d’agents de l’estat. Però ara entenem
que la violació en l’esfera privada també representa una violació dels drets
humans. Ja no ho considerem un assumpte privat, ja no és privilegi de la
família, sinó que és un assumpte que ha de resoldre la llei. El fet segons el
qual la societat patriarcal ofereix al cap de família, home, la prerrogativa de
maltractar als membres de la seva família, joves o dones, ja no s’accepta
legalment, malgrat que tal prerrogativa persisteixi a molts països. Malgrat
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això, la distinció públic/privat que van establir les lleis nacionals i internacionals, i que és la base de la legislació, ja no existeix. Tal distinció s’ha
desmantellat en gran mesura. No fa molt que no existia cap llei que tractés
la violència domèstica. De fet en alguns sistemes legals, si el delicte era
efectuat entre membres de la família, no era considerat com a tal. Oferiré
un exemple de la legislació boliviana, la qual cosa desgraciadament no és
una excepció. La secció 267 de la Llei de procediment boliviana deia que
no hi hauria cap multa si el maltractament era realitzat pel pare, la mare,
familiars directes o fins i tot cunyats que visquessin sota el mateix sostre.
L’article 112 del Codi Penal resa que no es podria portar una acció penal
contra un membre de la família, incloent-hi els oncles. Tot això recentment
va poder ser eradicat el 1995, gràcies a la lluita de la societat civil. Amb
tot, encara avui, en moltes legislacions nacionals els maltractaments d’un
home a la seva esposa no es consideren un delicte greu. Això està canviant,
i és un canvi molt important perquè ens proposa analitzar més i millor què
és la família, quins són els drets de l’entitat “família” i quins són els drets
dels integrants de la mateixa.
La segona gran transformació que deriva del compromís de les dones té
a veure amb el canvi de responsabilitat de l’estat. Avui gràcies a haver
posat en dubte els límits de la responsabilitat de l’estat, ja no només és
responsable de les males accions dels seus agents sinó també de males accions de subjectes individuals. Podem demandar al nostre estat perquè es
responsabilitzi per accions perjudicials que tenen lloc dins de les nostres
cases. D’alguna manera la responsabilitat de l’estat ha canviat de signe: de
ser una responsabilitat negativa ha passat a ser una responsabilitat positiva. Fins fa molt poc, en parlar de drets humans, s’entenia que els estats no
havien de danyar o torturar. Avui dia els estats estan obligats a dur a terme
accions positives, establir noves lleis, crear refugis, invertir en projectes i
programes, mesures preventives per lluitar contra la violència contra les
dones. M’agradaria, per això, felicitar les autoritats catalanes i els seus
parlaments per l’adopció recent de mesures legislatives per eradicar la violència contra les dones. Jo crec que, en alguns casos, Catalunya representa
un model a seguir, però això no significa que hàgiu de quedar-vos parats,
hem de veure com s’implementa. Existeixen mesures legals positives, que
hem de veure com es tradueixen en fets. Des d’ahir he preguntat a molta
gent sobre la implementació de la llei, i la resposta és que encara que
s’han destinat bastants fons, potser no siguin suficients per aplicar-la de
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forma adient, així que serà necessari mantenir l’atenció sobre el desenvolupament i aplicació de la llei. No obstant això és un bon exemple sobre
la forma en què ha canviat la responsabilitat de l’estat, partint des del “no
danyar” a prendre accions en la direcció adient. Això suposa un canvi en la
definició d’estat sobretot pel que respecta a la seva sobirania. Molts estats
avui han deixat la seva sobirania econòmica a mans d’instàncies supranacionals, on les decisions tenen més pes que a nivell nacional. Fa 20 anys
en segons quins països era il·legal extreure certa quantitat de diners amb
una tarja de crèdit. S’amagava els diners dins del mitjó o sota el matalàs.
En alguns sentits potser érem més lliures, però quant a l’economia les
fronteres ja no existeixen. Jo provinc de la generació dels 60, una generació
molt radical. Llavors es donava molt valor a la sobirania nacional, perquè
els estats poguessin ser independents d’intervencions estrangeres. Això ha
canviat moltíssim, ja que el poder de l’estat s’ha afeblit moltíssim enfront
de poders supranacionals. Per això, actualment, la sobirania de l’estat és
la de garantir la seguretat de tots els ciutadans dins de les seves fronteres.
I no només ciutadans. Una altra cosa seria intervencionisme, no quant
a intervenir en projectes internacionals –com el meu “intervencionisme”
com a relatora, doncs, de fet, tampoc tinc molt poder– però en el sistema
internacional avui tenim la Cort Penal Internacional que pot jutjar crims
contra la humanitat. I encara estem en el procés de desenvolupament del
sistema internacional. Segur que demà hi haurà més i millor jurisprudència
internacional que estableixi la responsabilitat dels estats, més enllà de les
seves fronteres. Per tant, la sobirania de l’estat està en garantir la seguretat
de tots els ciutadans i ciutadanes, i assegurar els drets humans. Tenim el
mal exemple de l’Iraq, la guerra contra aquest país se suposava que havia
de portar la democràcia (no sé qui s’ho creu, però, sens dubte, aquest va
ser l’objectiu declarat). I, certament, l’Iraq de Saddam Hussein tenia molts
problemes quant a la democràcia i els drets humans, però és molt diferent
recolzar el tipus d’intervenció que allí es va dur a terme. Ara tenim una
nova cara que acaba d’aparèixer amb les eleccions en els Estats Units, i un
somni que va començar en els 60 amb Martin Luther King, qui va dir: “Jo
tinc un somni”. Tal vegada puguem tornar a tenir aquest somni. Veurem
el que porta Barak Obama; potser només sigui el color de la seva pell o
potser podem esperar un canvi més fonamental amb la seva presidència.
I si aquest canvi també té una cara de gènere, caldrà veure-ho. Així que,
avui, allò que considerem tortura ja no es restringeix al que ocorre a les
presons per part dels funcionaris de presons, sinó que també es dóna en
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l’esfera domèstica. El relator contra la tortura va portar aquest estiu a Moldàvia el seu informe al Consell General sobre la tortura a les dones. Encara
que hi ha una consciència que la violència contra les dones és una qüestió
de drets humans, és una qüestió que se segueix tractant de forma aïllada
enfront dels altres temes. Aquest tipus de compromís amb la línia general
dels mandats obre un camí per reinterpretar com s’aborden aquest tipus de
violacions i avançar en el bon sentit.
Cal veure com portar aquest tipus de violacions als tribunals, tant nacionals
com internacionals, com, per exemple, la violació dins del matrimoni. La
vella mentalitat de “com és possible que es digui violació quan ocorre dins
del matrimoni?” ha de canviar, i ja està canviant. Ja sabem que la llicència
de matrimoni no dóna la llibertat de violar els drets de l’altra persona, i per
això s’ha legislat i criminalitzat l’acte en algunes legislacions. Aquestes
són les transformacions que han resultat del compromís dels anys 80 amb
el discurs dels drets humans. Com sabem, la conferència de Beijing, que
va ser la conferència que va reunir el major nombre de gent i associacions
(més de 30.000) va subratllar tot allò que s’havia desenvolupat fins a la
data. La Plataforma d’Acció de Beijing va identificar la violència contra
les dones com un dels punts crítics, l’altre eren els drets humans de les
dones, i el tercer eren les dones en els conflictes armats. Aquests van ser
avenços molt importants i de gran impacte en molts de nosaltres, de forma
directa i indirecta. Jo, que vinc del món del desenvolupament, vaig veure
que hi havia molta mobilització de recursos a nivell nacional. Jo mateixa
vaig utilitzar recursos de Nacions Unides per treballar a zones rurals amb
dones. I adoptar una resolució sobre els crims d’honor era un tema molt
polèmic i controvertit a Nacions Unides, moltes dones no van aconseguir
que s’adoptés una resolució única, va haver-hi dues alternatives. Estaven
tan dividits que van haver de votar les resolucions, quan a Nacions Unides
si una decisió no es pren per consens no és legítima. El consens és el que
la fa aplicable a nivell universal. De manera que fins al 2003 no va arribar
l’acord sobre els principis bàsics sobre crims d’honor. El 2008 el Consell General va adoptar una resolució fonamental, la 80/20 sobre violència
sexual en conflictes armats. Tot això són marcs que poden ajudar-nos a
avançar en el nostre treball. Les normes de treball ens ofereixen estàndards
acceptables que permeten lluitar pel tracte adient que tot ser humà mereix.
De tot això tracten els Drets Humans.
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Ara em centraré a nivell regional en la Unió Europea. És feble quant a la
seva atenció a la violència de gènere. Hi ha una directiva sobre equitat i
igualtat de representació en l’esfera pública, però uns pocs membres de la
Unió Europea porten a terme campanyes contra la violència de gènere. El
llançament d’una d’aquestes poques campanyes, de fet, va ser patrocinat
per Espanya i va tenir la seva seu al Senat, a Madrid. Va ser molt emocionant. Va haver-hi moltíssim suport governamental a la campanya que, oficialment ha acabat, però hi ha hagut desenvolupaments molt interessants.
Un dels resultats de la campanya és un tractat sobre violència contra les
dones que s’està discutint dins del Consell i quan s’adopti el tractat tindrà el mateix estatus que la CEDAW. Donarà un marc internacional molt
més fort als països membres de la Unió Europea per avançar en matèria
de violència de gènere. Un altre dels resultats positius és la campanya
que s’està planificant perquè existeixi un relator regional específic per als
temes de violència contra les dones. Com saben, el sistema interamericà
i el sistema africà tenen un relator per a violència contra les dones, però
Europa no. Per això, aquest és un avanç molt important que hem d’esperar.
A nivell nacional, un altre dels resultats més importants es va donar en
l’esfera de la legislació, ratificació d’instruments internacionals, com, per
exemple, la ratificació durant la Conferència de Beijing per part de 147
països de la CEDAW, actualment estem en 185; i el protocol opcional ha
estat ratificat per 90 estats membres. Aquesta és una de les convencions
més ratificades de la història juntament amb la dels Drets dels Nens, però
desgraciadament el compromís quant a la implementació dels principis de
la Declaració dels Drets dels Nens i la de la CEDAW es queden molt curtes
enfront de la realitat i a altres ratificacions dels estats membres a altres
convencions. Els estats membres ratifiquen perquè és políticament correcte, per interessos, però ratificar no necessàriament significa implementar. Gran quantitat d’estats van ratificar amb moltíssimes reserves. De ben
segur ho sabeu millor que jo i podeu analitzar les reserves que en alguns
casos són tan extenses que no té cap sentit la ratificació. Però el fet és que
185 estats membres estan compromesos o s’estan comprometent amb la
CEDAW i presenten informes al comitè, la qual cosa és molt important.
Alguns països com Estats Units, Sudan, Iran, alguns de les Illes del Pacífic
no l’han ratificat, i potser podem esperar o apel·lar a la nova administració
de Washington que, com a gest, comenci per ratificar la CEDAW. Això seria
un començament molt positiu, no creuen? Bé, espero que se sentin les
nostres veus amb Barak Obama.
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La violència contra les dones ha vist moltes lleis aprovades des de la convenció de Beijing. Segons les nostres dades, que tal vegada no estiguin suficientment actualitzades, 98 estats tenen lleis contra la violència de gènere,
40 tenen punts específics en el codi penal i 60 en el codi civil. No obstant,
a moltíssims països els parlaments es resisteixen a aprovar lleis d’aquest
tipus, quan es parla obertament de violència contra les dones. És una estratègia, molts defensors d’aquest tipus de lleis van per la tangent utilitzant,
diguem, un llenguatge més neutral. De totes formes, aquestes lleis permeten als governs abordar els problemes de violència contra les dones. Han de
formar a la policia, als jutges, crear tribunals especials, etc. Seria molt més
desitjable si les lleis poguessin ser lleis més específiques de gènere, però el
món és encara molt reticent a aquest llenguatge. No pas en aquesta sala,
però nosaltres no som representatius del món en general. Com a resultat
d’aquests avenços crec que el tractament de la violència contra les dones
ha caminat un llarg camí en aquests anys. Disposem de lleis d’allunyament,
per exemple, que fa pocs anys eren inimaginables. Cent o més estats no
tenen provisió alguna quant a aquests temes, però esperem que aquesta
xifra baixi. Recentment vaig ser en missió a Aràbia Saudita, un país on un
no s’esperaria que convidessin a la relatora de violència contra les dones,
però demostra que cap país és immune a incloure’s a la transnacionalització
dels Drets Humans. Per tant el compromís és el primer pas per avançar en
aquest sentit per prendre accions contra la violència contra les dones.
La violència sexual, com ja he esmentat, dins del matrimoni, s’ha convertit en
un assumpte legal, i està penalitzada en 32 estats, mitjançant una llei contra
la violació en el si del matrimoni. En d’altres estats, només es penalitza si
els esposos estan separats. Un exemple, el problema del turisme sexual, un
problema molt seriós, ja que aquest sector s’ha creat dins d’un discurs militar
a Àsia i el Pacífic. Ara existeix el turisme sexual. Homes que tal vegada no
poden als seus països cometre aquest acte il·legal ho fan lliurement d’acord
amb aquest turisme sexual. Canadà o Bèlgica han adoptat lleis que permeten
perseguir als seus ciutadans per aquest delicte encara que hagi estat comès
fora de les fronteres nacionals. L’assetjament sexual s’ha introduït com a
delicte en moltes legislacions, però de nou hi ha un buit en aquest camp.
L’assetjament no s’inclou en la legislació de molts països, quan sabem que
les violacions o assassinats de dones es donen després d’un llarg període
d’assetjament. Aquest, en canvi, no es considera delicte i la policia no pot
intervenir encara que es denunciï. Això demostra que encara queda un llarg
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camí que recórrer a molts països per definir més concretament els límits de
l’assetjament sexual. Hi ha molts moviments legislatius des de Beijing, s’han
tipificat molts delictes en les legislacions de molts països. Sé que la violència
contra les dones en l’àmbit domèstic és un tema important, les ablacions
també ho són. Allí on aquests delictes s’han introduït com a tals en les legislacions s’han obtingut bons resultats. Un altre exemple pot ser el matrimoni
forçós que es va incloure fa poc com a crim de lesa humanitat. Estem sent
conscients fa relativament poc del transcendent que és el tema del matrimoni
forçós com a forma d’esclavitud. Per descomptat la llei de 2004 espanyola
és una bona pràctica que cito a nivell internacional. La de 2008 va més enllà
donat que dóna major abast a la protecció i accés a una comprensió holística
de tot el tema. Espero que tingueu molta sort i poseu al servei de la llei tots
els recursos i esforços ja que crec que té moltíssim potencial.
Què podem dir per concloure? Podem dir, definitivament, que el marc legal
està aquí i sempre és millorable, ja que ha de ser vist de forma dinàmica.
Les lleis, no obstant això, no són suficients. La llei tan sols pot funcionar
per a les dones si s’estableixen una sèrie de condicions prèvies: recursos
humans i financers, bona formació dels jutges i policies, suport integral
com el de la llei catalana per a les dones maltractades que els dóna cobertura des del primer moment que van a la policia a presentar una demanda
fins al procés de curació. Tot el camp dels conceptes necessita encara de
molt treball i reflexió quant a les concepcions de què és la violència contra les dones. La violència encara es concep com un acte aïllat dins del
marc de victimització. Jo des que sóc relatora per a aquest tema sempre
dic que la violència contra les dones forma part de la mala concepció de
l’estatus de les dones. La Declaració de 1993 declara la violència contra
les dones com alguna cosa perfectament ancorada en la desigualtat en un
sistema patriarcal universal. Per tant no hem d’aïllar-la com a ferida o dany
sinó veure-la com una conseqüència de la subordinació sistemàtica de les
dones. En aquest sentit totes les dones pel sol fet de ser-ho són objectiu
potencial de la violència. Potser no l’han experimentada personalment, la
qual cosa no la converteix en un problema aliè. Això és una idea preconcebuda errònia. Veiem la violència contra les dones com allò que els passa a
les altres: a dones pobres, immigrants, a famílies on el marit és alcohòlic.
Tot això són probablement factors que influeixen, però l’arrel del problema
és la subordinació de les dones. Perquè la violència contra les dones, al
contrari que altres formes de violència, (una dona també pot ser violenta
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amb la seva parella) no és esporàdica, sinó que té caràcter sistemàtic, o
sigui un comportament de control, ja sigui a través de l’agressió física (que
aconsegueix ferir-la o fins i tot matar-la) o de maltractament psicològic
(que busca enfonsar-la i destruir la seva imatge). Pot ser una dona molt
educada o formada però es pot sentir res si no és obedient, així sigui ella la
que porti els diners a casa. La independència econòmica i l’educació són
fonamentals per lluitar contra aquest tipus de violència, però no és suficient. Constantment hem de recordar que aquest problema està ancorat en
el sistema patriarcal de subordinació i que canviar això implica un canvi
total en les mentalitats, i en la forma en què estan establertes les nostres
institucions, la qual cosa seria reestructurar la nostra societat cap a un
nou punt de vista de “què és femení”, “què és masculí” i la relació entre
gèneres en una comprensió intel·lectual.
Per acabar m’agradaria parlar d’un esborrany de llei que hi ha a Catalunya
d’igualtat entre homes i dones, que és molt interessant perquè té darrere
seu una comprensió important, una percepció que jo defenso. Aquesta llei
no parla d’igualtat de gèneres, sinó que redefineix l’ordre de gènere, no
donant més drets a les dones perquè entrin en el terreny dels homes, sinó
establint un nou contracte entre homes, dones, estat. Per això crec que
quan aquesta llei s’aprovi serà un exemple.
Acabaré amb una cita de James Baldwin1, un americà de raça negra, que
parla de relacions de raça però que el seu desig també s’aplica a la igualtat
de gènere, que va dir: “Només quan un home sigui capaç de complir un
somni o un privilegi que hagi somniat durant molt de temps serà lliure i serà
lliure per aconseguir uns somnis més grans i uns més grans privilegis”.

1 James Baldwin, escriptor nord-americà afroamericà (Nova York, 1924-1987) i un dels precursors del moviment de drets civils.
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PREGUNTES
P: Com a colombiana m’assalta un dubte. En els crims de guerra que
s’estan investigant, els o les jutges que els porten no tenen una mirada
de gènere quan veuen els cadàvers o les persones que han estat agredides
durant aquests processos. En el cas de Nacions Unides, quines recomanacions s’estan fent en aquest sentit?
R: El que es pot fer és presentar queixes, hi ha diferents formes de fer-ho.
Es pot usar el sistema internacional per pressionar als governs, però passa
dins d’un país, i aquí entra la societat civil i per això les seves accions
són tan importants. Podem utilitzar els instruments internacionals, però
són només estàndards, no tenim dret a intervenir i probablement no ens
ho permetrien tampoc. Però sí que es poden utilitzar aquests mecanismes
per generar pressió als governs. Desgraciadament estem molt lluny de tenir
mecanismes forts i fiables.
P: Volia saber la seva opinió sobre les quotes que estan apareixent als nostres governs i el suposat perill de discriminació positiva que això comporti
augmentant la desigualtat de gènere.
R: El concepte discriminació positiva preocupa a molta gent. La convenció
va decidir no parlar amb aquest terme sinó amb el de mesures temporals, i
crec que d’això es tracta, de mesures temporals per canviar la discriminació
que portava anys. Les quotes s’utilitzen en la participació política, i a molts
països ha servit de molt per obrir espais a les dones. Per exemple, a Suècia
en els 50 o 60 la representació femenina al parlament era del 6,6% però avui
és de més del 50%. Jo crec que aquestes mesures temporals poden ser molt
útils a països on hi ha una resistència feroç. A Turquia, que és el meu país, hi
ha un moviment de dones molt dinàmic i les dones tenen èxit en moltíssimes
esferes de la vida, però només hi ha una representació del 6% de dones al
parlament. Hi ha una resistència tremenda al fet que les dones ingressin en
política, encara que es va aconseguir el dret a que votin i siguin escollides el
1934, però és molt difícil entrar al parlament. Per això el moviment de dones
a Turquia veu molt bé aquesta discriminació positiva, perquè temporalment
pot servir de molt per trencar aquesta barrera. Per això, crec que a algunes
zones i durant un temps, aquestes quotes poden ser molt útils, però només si
es dóna de forma temporal, perquè no creï una nova forma de discriminació.
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P: Quina educació en gènere fa Nacions Unides per als seus cascos blaus
abans de sortir al terreny? Ja que hi ha moltes violacions que s’han denunciat a molts països. Hi ha formació prèvia o en les mateixes missions sobre
gènere?
R: Aquest és un problema molt seriós. Hi ha molts escàndols d’aquest
tipus. En molts dels meus informes, i sobretot en el de la República Democràtica del Congo, he parlat de la mala conducta dels cascos blaus i de
com han de ser responsables. Després de la resolució 1325 del Consell
de Seguretat hi ha hagut més èmfasi en l’educació de les tropes. Però el
problema amb les tropes de manteniment de la pau és que tots els soldats
estan sota la responsabilitat dels països que els manen i molt sovint quan
hi ha una mala conducta d’un soldat, el país implicat el retorna al seu país
i aquí no sabem què passa després. Crec que Sud-Àfrica té tribunals sobre
el terreny, i jo crec que és el que hauria de fer-se, formar-los però també
tenir tribunals in situ perquè tot sigui més transparent i el risc d’impunitat
s’elimini. Però també crec que Nacions Unides encara no té mecanismes
interns suficients per forçar restriccions en les tropes de manteniment de
pau. Aquest és un problema molt visible que s’està discutint i amb el qual,
per descomptat, no estem satisfets.
P: Voldria que parlem de la violència que reben les dones en l’àmbit laboral, que és d’una envergadura enorme, encara que potser no es doni en
forma de violència física a nivells de tortura, però representa una situació
que condueix a les dones a depressions, malalties i pèrdua de la dignitat,
etc. Crec que això hauria d’estar molt contemplat, ja que en aquest món de
lliure mercat i globalitzat, on es permet a les multinacionals instal·lar-se on
sigui, hauria també d’haver-hi mesures internacionals que puguin legislar
aquestes qüestions i no només nacionals (com l’assetjament en el treball),
ja que aquestes empreses transnacionals amb les seves “maquiles” estan
actuant en aquests països i no hi ha canals en les legislacions per actuar.
R: Estic absolutament d’acord, l’assetjament sexual és només una part.
Però molt important, perquè a alguns països és una manera més de treure
a les dones del món laboral. Per exemple, a Algèria després de la dècada
negra, les dones seguien treballant en càrrecs importants i es veien cada
cop més exposades a assetjaments sexuals i es veien forçades a deixar el
treball, però això és aplicable a totes les dones en qualsevol lloc i tipus
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de treballs. Les convencions CEDAW tenen els estàndards, però amb la
globalització les organitzacions com les “maquiles” han escapat de totes
aquestes convencions, i els governs conviden a les empreses reduint els
impostos o prometent-los un no control de les condicions laborals. Sé que
a Mèxic és un tema molt greu. I en el meu pròxim informe parlaré molt
d’aquest tema.
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PRESENTACIÓ DEL TREBALL DELS PROCEDIMENTS
DE LA RELATORA ESPECIAL DE NACIONS UNIDES
PER LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES, YAKIN ERTÜRK
Glòria Carrera, funcionària en l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als
Drets Humans

Glòria Carrera realitza un taller per conèixer com informar-nos i com poder
executar totes les eines que tenim a l’abast com a ciutadania per accedir a
Nacions Unides i les eines de què disposa Nacions Unides amb la finalitat
de fer pressió als governs sobre el compliment de tots els compromisos
adquirits en temes de drets humans.
Bon dia. Sóc Glòria Carrera i sóc funcionària en l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als drets humans i la meva feina concreta és proporcionar
assistència a la Relatora Especial per la Violència contra les Dones, Yakin
Ertürk, amb qui hem mantingut reunions els dos últims dies amb diverses
autoritats catalanes a Barcelona.
Espero que aquesta reunió sigui una ocasió per fer networking, perquè l’objectiu d’aquest tipus de presentacions és promoure el diàleg i la cooperació
entre diferents organitzacions i associacions de la societat civil perquè es
coneguin els Procediments Especials de Drets Humans (DDHH) de Nacions
Unides i perquè les associacions de la societat civil puguin fer ús de tots
els mecanismes que ofereixen.
Començaré explicant què són i com funcionen els procediments especials.
A continuació donaré exemples en cada cas a partir de l’experiència de
la Relatora Especial per la Violència contra les Dones, i finalment parlaré
breument del treball que fa el Comitè sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, el CEDAW. Entenc que pot ser molt
útil, perquè de vegades hi ha confusió entre el que els experts o relators
especials poden fer i el que fan d’altra banda els òrgans de tractats, com el
CEDAW, el Comitè per als drets dels nens, els Comitès de drets humans, el
Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC), etc.
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La feina que jo faig s’emmarca dins de l’Oficina de l’Alt Comissionat per als
Drets Humans que té seu a Ginebra i està dirigida per la Sra. Navi Pillay,
jutgessa sud-africana que va ocupar el seu càrrec fa un mes (octubre de
2008). L’Oficina de l’Alt Comissionat està estructurada en diferents divisions. Existeix una divisió molt important, la de Procediments Especials, que
s’encarrega de donar suport a tots els mecanismes especials. Dins d’aquesta
unitat diversos funcionaris assistim, cada un, a diferents relators especials
i proporcionem tot tipus d’assistència, ja sigui substantiva, logística, administrativa, en cadascuna de les activitats que les i els relators realitzen.
Els mandats de procediments especials
Qui o què són els titulars de mandat de procediments especials? Els procediments especials són mecanismes que han estat creats sobre la base de
resolucions de l’antiga Comissió de DDHH, actualment el Consell de DDHH
i són duts a terme per personalitats nomenades, en aquest moment, pel
president del Consell de DDHH, després de diverses rondes de consultes
entre diferents actors, com poden ser, en primer lloc, els estats, però també la societat civil, que, com saben, té cada cop un paper més actiu dins
del Consell i de tot el sistema de DDHH, i altres actors que també estan
tenint cada cop més presència activa dins del funcionament d’aquests mecanismes, com poden ser agències de Nacions Unides, Departaments de
DDHH dins d’agències de Nacions Unides com ho és el Departament de
Manteniment de la Pau, etc.
Els titulars de procediments especials, per ara, poden ocupar càrrecs durant un màxim de sis anys, en dos mandats de tres anys cadascun. La Sra.
Ertürk, Relatora Especial per la Violència contra les Dones acabarà el seu
segon mandat l’any que ve (2009), i a partir d’aquest moment el Consell
iniciarà converses per triar a l’agost de 2009 una nova relatora especial
que treballi sobre la violència contra la dona. És important saber que nosaltres, els qui aportem assistència, sí som funcionaris de Nacions Unides,
però els titulars dels mandats no ho són i no estan remunerats. Per poder
guanyar-se la vida, els titulars de procediments especials treballen al món
acadèmic, fan investigació o donen cursos. Per garantir el seu treball imparcial, objectiu i neutral és important que no rebin cap remuneració ni per
part de l’organització ni per part dels estats. Els titulars, a diferència de
nosaltres que estem en Ginebra, viuen normalment als països on treballen,
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o sigui, no estan ni a Suïssa ni a Nova York, que són les ciutats on l’Alt
Comissionat té les seves seus principals.
Hi ha diverses denominacions per als procediments especials: relators especials (com el cas de la Sra. Ertürk), experts independents (com pot ser
l’experta independent sobre qüestions de minories), representants especials del Secretari General (com el Sr. Kelling que és el representant especial
per a qüestions que afecten a desplaçats interns), i hi ha també membres
de grups de treball (existeixen quatre grups de treball). Independentment
del terme que se’ls doni, exerceixen funcions similars que consisteixen a
promoure i defensar els drets humans i protegir-los de manera imparcial i
independent, sense rebre cap remuneració i reportant les activitats que fan
mitjançant informes al Consell de DDHH.
Tipus de procediments especials
Existeixen 38 procediments especials, 29 de temàtics i 9 per país. La funció principal que tenen els procediments temàtics és examinar situacions o
tendències específiques de DDHH al món, i els executen els relators temàtics, a fi de prestar assessorament tant als governs com a la societat civil
sobre què es pot fer per protegir i promoure els DDHH i millorar-ne la situació. També hi ha relators especials que centren el seu treball en situacions
concretes a països. Dels 29 procediments especials temàtics, 8 abasten
drets civils i polítics, i hi ha relators especials per a qüestions de tortura,
execucions sumàries, llibertat d’expressió i d’opinió, llibertat de religió o de
creença, independència de jutges i advocats, racisme, discriminació racial,
xenofòbia i intolerància, drets humans i lluita contra el terrorisme, i una
relatora que treballa amb defensors dels drets humans.
Hi ha 8 relators que treballen també en drets econòmics, socials i culturals, i són els relators especials de: dret a l’alimentació, dret a l’habitatge
adient, pobresa, educació, deute extern, etc. Després n’hi ha uns altres que
treballen específicament sobre grups com poden ser migrants, desplaçats
interns, dones víctimes de violència, minories, indígenes, persones que
són víctimes del tràfic de blanques, i recentment es va crear una relatoria
especial per parlar de temes d’esclavitud.
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I finalment hi ha quatre grups de treball que estan compostos per 4 o 5
persones, un president i altres persones que també integren el grup, que
tenen una metodologia similar, però que no treballen independentment,
sinó que són un col·lectiu de persones també nomenades pel Consell que
treballen sobre temàtiques de detenció arbitrària, desaparicions forçades,
mercenaris i persones de descendència africana.
D’altra banda, hi ha 9 mandats per país. Abans n’hi havien alguns més,
suprimits recentment pel nou Consell de DDHH. Antigament hi havia una
relatora especial que seguia específicament el desenvolupament dels drets
humans a Cuba, una altra persona que els seguia a Bielorússia, i un relator que s’encarregava específicament de donar seguiment a la situació
dels drets humans en la República Democràtica del Congo. Es van suprimir, evidentment, per pressions de diverses aliances estatals en el Consell
de DDHH, per grups regionals que van efectuar pressions perquè algunes
d’aquestes relatories de drets humans se suprimissin. És important tenir
en compte que entre totes les persones que integren els grups de treball de
procediments especials en general s’intenta establir sempre un cert equilibri geogràfic i de gènere. En els grups, hi ha aproximadament la meitat
de dones i l’altra meitat d’homes, així com s’intenta comptar amb grups
equilibrats geogràficament, perquè la representació dels continents sigui
completa.
Relatores sobre la violència contra la dona
Sobre el tema específic de violència contra la dona, fins al moment hem
comptat amb dues relatores especials. Des de la creació del mandat el
1994 fins al 2003 la relatora especial va ser Radhica Coomaraswamy, de
Sri Lanka; i des del 2003 fins a l’any que ve ha estat relatora Yakin Ertürk,
de Turquia. Com deia, les relatories especials són creades pel Consell de
DDHH, després de diverses rondes de negociació per part dels diferents
actors que participen en les discussions en el Consell, i cada cop que es
crea un nou mandat hi ha una resolució del Consell que estipula quins són
els termes de referència perquè cada relator pugui dur a terme el seu mandat. En concret, el mandat de la relatora especial que treballa en el camp
de la violència contra la dona s’inscriu en el marc de l’article primer de la
Declaració sobre l’eliminació de la violència contra la dona de l’Assemblea
General de Nacions Unides. És important tenir en compte això, perquè el
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treball de la relatora especial no abasta tot tipus de qüestions que afecten
a les dones, sinó només la violència. I la base de la seva acció s’inscriu en
aquesta Declaració adoptada l’any 1993.
Fixem-nos en la definició de violència contra la dona, ja que de vegades
rebem molta informació per part d’organitzacions que ens diuen que és
important que la relatora actuï sobre això, però sovint el que reporten no
són accions de violència específiques contra la dona, sinó que són un altre
tipus de violacions de drets humans que afecten a les dones, però sobre les
quals el mandat de la Relatora Especial per la Violència contra la Dona no
té una incidència específica i per tant no hi pot actuar. La violència contra
la dona s’entén com tot acte basat en la pertinença al sexe femení que tingui o pugui tenir com a resultat un dany físic, sexual o psicològic per a la
dona, així com les amenaces d’aquest tipus d’actes, la coacció o la privació
arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com si es
donen en l’esfera privada. Això és molt important, i és al que es referia ahir
la relatora especial1. Ens trobem ara en una nova fase en la qual els actes
de violència no només es limiten a l’esfera privada, sinó que són actes que
poden denunciar-se quan ocorren en la vida pública i els estats tenen un
paper fonamental en la seva eliminació. Perquè la relatora especial pugui
intervenir és important considerar la següent pregunta: la relatora especial
pot actuar perquè l’acte de violència s’ha produït sobre una persona pel fet
de ser dona? Sí. En el cas que la víctima de violència hagi estat una dona
com podria haver-ho estat un home, la relatora especial no té un mandat
específic per actuar, de manera que no hi pot intervenir.
La violència contra la dona es defineix en aquesta Declaració de 1993 i la
declaració específica que la violència pot ocórrer en la família, en la comunitat en general, pot ser violència perpetrada o tolerada per l’estat. El que
no consta a la declaració, tal com la relatora ahir ho comentava en la seva
conferència, és que cada cop més la violència contra la dona pot ocórrer
en l’àmbit transnacional, més ara en l’època de la globalització en la qual
ens trobem. En aquest sentit, com ella esmentava, és important tenir en
compte l’impacte de les polítiques neoliberals sobre els drets de la dona i
les seves repercussions per a la violència contra elles.
1 En referència a la conferència inaugural de la relatora, recollida també en aquesta publicació. Vegi’s Conferència inaugural. Legislació internacional i acords internacionals. Beijing 13 anys més tard.
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El mandat no és únicament per a la violència contra la dona, sinó que fa
especial incidència en les causes i conseqüències de la violència. Aquí
hi caben tot tipus d’aspectes, com poden ser lleis i polítiques discriminatòries, pràctiques culturals que poden promoure la violència contra la
dona, o també, i això és molt important, l’incompliment de l’obligació de
diligència deguda per part dels estats per combatre la violència contra la
dona. Això també es troba a la Declaració de 1993, que diu que els governs
poden violar els drets humans si no actuen per prevenir, vigilar i castigar
els actes de violència contra la dona tant si es produeixen o són perpetrats
per agents de l’estat, com si són perpetrats per particulars. I l’estat té una
obligació específica per reparar els danys causats, de manera equitativa i
eficaç. Aquest principi ha estat el tema central d’un dels últims informes
temàtics de la relatora especial.
Les activitats principals dels relators són bàsicament quatre:
1. Visites a països: en la seva capacitat oficial de relators especials.
2. Comunicacions: correspondència que dirigeixen als estats quan es reben denúncies sobre suposades al·legacions sobre violacions de drets
humans.
3. Anàlisis temàtiques: informes que es presenten al Consell o a l’Assemblea General en alguns casos.
4. Activitats de sensibilització.
Visites a països
A continuació detallaré alguns exemples d’activitats efectuades per l’actual Relatora Especial per la Violència contra la Dona, pel que fa a les visites
a països. Cada relator especial fa dues o tres visites anuals. Les visites es
realitzen només quan l’estat fa una invitació al relator o la relatora. Sense invitació no és possible visitar cap país. Diversos països han estès el
que es diuen invitacions permanents als relators i relatores especials. Són
invitacions que indiquen que tot relator pot visitar aquests països en tot
moment en què ho desitgi. Són invitacions obertes. Espanya per exemple,
ha estès una invitació permanent a tots els relators especials. L’últim país
a anunciar una invitació oberta, si no m’equivoco, és Maldives; entre els
països africans, per exemple, l’han obert Sudàfrica, Zàmbia, Ghana. I a
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l’Amèrica Llatina n’hi ha molts: Guatemala, Mèxic, Perú, Hondures… I de
la Unió Europea, tots. És important tenir-ho en ment, ja que és molt més
fàcil visitar un país si existeix una invitació permanent. La invitació, però,
tampoc és automàtica. Per exemple, Iran ha convidat de forma permanent
a tots els relators especials, però no hi ha manera de fer les visites. Hi ha
hagut molt d’interès per part de diversos relators per visitar el país, i sempre sorgeixen problemes per concretar dates o qualsevol excusa és vàlida
per impedir la visita.
Què impliquen les visites? En primer lloc, s’organitza una agenda amb el
govern i una altra amb la societat civil i víctimes directes de violacions de
drets humans. De la visita, en surten uns informes que es presenten al
Consell de Drets Humans. Uns informes sense caràcter vinculant, però que
són instruments de pressió molt importants, perquè l’anàlisi i les recomanacions es discuteixen en el Consell de Ginebra i en l’Assemblea General
de Nova York i finalment són instruments que poden ser de gran utilitat per
a la societat civil als diferents països, per impulsar canvis amb els respectius governs.
He fet una petita llista de les oportunitats que poden comportar les visites
de països. En primer lloc, fer visibles situacions específiques de violacions
de drets humans; oferir una oportunitat de canvi, sempre que el govern
estigui disposat a considerar les recomanacions que es facin; negociar la
seva implementació amb la societat civil i altres actors; beneficiar-se de
l’anàlisi que pot fer el relator sobre la situació concreta, perquè el relator té molta experiència sobre el tema, experiència adquirida a través de
l’anàlisi de diversos casos a diversos països. Per exemple, moltes vegades
els governs sol·liciten al relator o a la relatora bones pràctiques per posteriorment aplicar-les al país. Una cosa molt important és esmentar que
els relators especials poden proposar als governs activitats de cooperació
tècnica. És a dir, poden identificar un problema específic i recomanar activitats perquè el seu govern treballi més en aquesta qüestió en particular, i
poden ajudar-lo a preparar un projecte de cooperació tècnica. Podem fins i
tot veure conjuntament d’on podem obtenir mitjans i recursos. És a dir, hi
ha possibilitats, realment, de dur a terme projectes de cooperació tècnica.
Evidentment, com ja he esmentat, l’ús d’aquestes anàlisis poden portar-se
a tot tipus de fòrums internacionals, no només en el marc de Nacions Unides, sinó també en altres tipus de fòrums nacionals, regionals, etc.
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No cal entrar en molt detall en l’organització de visites a països. Es pot fer
una visita si concretem la idea que ahir manifestava la relatora de poder
visitar Espanya potser o de sol·licitar una invitació del govern d’Espanya
per al 2009 o el 2010 per a la nova relatora. Però el que sí és important és
saber que un cop tenim una invitació, ens posem immediatament en contacte amb la societat civil per copsar les recomanacions, les perspectives,
les opinions... de la societat civil per saber on anar, amb qui trobar-nos
i quins temes abordar. És evidentment un procés de negociació, perquè
també comptem amb l’opinió i visió del govern per preparar la visita, demanem consells, suggeriments... I és un exercici interessant perquè el que
s’ha de fer és intentar trobar un equilibri entre les proposicions que rebem
per part del govern i per part de la societat civil i a partir d’aquí intentar fer
una agenda que doni un pes més o menys equilibrat a ambdues parts i que
permeti fer una valoració objectiva i imparcial de la situació.
Quan fem una visita de país, les persones que assistim als procediments
especials, si podem, arribem al país uns dies abans per mantenir trobades
amb la societat civil, per explicar una mica quines són les línies principals del mandat i expressar l’interès particular que pugui tenir la relatora
sobre un tema concret, per rebre informació, per explicar de quina manera funciona el mandat i així intentar coordinar una mica les reunions,
perquè en el moment de la visita i del diàleg entre la societat civil i la
relatora l’impacte pugui ser màxim. També comptem amb la societat civil
en la preparació de recomanacions. Evidentment, les recomanacions són
per al país i per tant la visió de la societat civil, de les organitzacions,
l’experiència viscuda per les víctimes, es té en compte i després és clau
per elaborar recomanacions. En molts casos, fins i tot abans que l’informe sigui públic, compartim les informacions amb les organitzacions que
ens han ajudat durant la visita per veure si aquestes recomanacions els
semblen pertinents, útils i aplicables, o si tenen propostes alternatives
que considerin més interessants. I finalment el rol de la societat civil en
una visita de país és fonamental per al seguiment de les recomanacions.
Normalment una visita de país té un impacte molt fort durant els dies de
la visita, i al final de la visita perquè hi ha una conferència de premsa i
tots els mitjans estan abocats en la presència del relator o relatora i el
que pugui dir, en les crítiques que pugui fer. Però després i un cop publicat l’informe, aquest queda allà i moltes vegades desgraciadament les
recomanacions no són implementades i no hi ha cap tipus de seguiment.
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Aquesta és una de les principals preocupacions del funcionament efectiu
dels procediments especials.
Breument, la Sra. Ertürk, Relatora Especial per la Violència contra la Dona
ha visitat 17 països, ha intentat cobrir diverses regions geogràfiques i també
diferents contextos culturals. Als inicis del seu mandat va viatjar bàsicament
per Centre Amèrica, però també va visitar els territoris palestins ocupats,
Darfur i Rússia. Ella proposa els governs dels països que vol visitar en funció
de diverses realitats. Si hi ha una situació crítica o urgent de drets humans
que requereix la seva atenció, com per exemple, si hi ha una situació de violència contra les dones com en Sudan o en el Congo, se sol·licita ràpidament
una invitació, i si s’aconsegueix la invitació per part del govern s’organitza
una visita ràpidament. Però el que també li interessa és cobrir diferents realitats i diferents regions, per tenir una visió global de la violència, perquè la
violència contra la dona és un fenomen universal que toca cadascuna de les
regions. El 2006, per exemple, va estar a Suècia i Holanda, que són països
on es considera que existeix una igualtat entre home i dona, en tot cas molt
més avançada de la que existiria a altres països o regions. Enguany ha fet
de moment tres missions: Aràbia Saudita, Tajikistan i Moldàvia. En aquest
últim cas, és interessant saber que la visita es va fer conjuntament amb el
relator especial sobre la tortura. És la segona vegada en la història dels procediments especials que dues persones fan una visita conjunta a un país. I
aquí a Moldàvia es va estudiar específicament la situació de violència contra
la dona i la tortura que sofreixen, per exemple, en centres de detenció o a les
seves cases, quan són víctimes de violència domèstica (perquè hi ha casos
en què la violència domèstica pot ser considerada com a tortura) o també a
casos de tràfic de persones, i aquí definitivament sí es va establir una relació
directa entre violència contra la dona i tortura.
Per tant, les visites de país són una de les activitats principals dels procediments especials amb un impacte molt important al país, i una oportunitat
per a tots els actors per fer un adient seguiment de les recomanacions.
Comunicacions als governs
Un altre mecanisme molt important dels relators especials són les comunicacions, que són cartes que els diferents relators envien normalment als
governs cada cop que reben al·legacions substanciades de violacions de
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drets humans. Les comunicacions poden tractar temes en funció de les
competències del relator o la relatora atribuïdes pels diferents instruments
internacionals i pel mandat que els ha estat atorgat pel Consell de DDHH.
Cada cop que tenim informacions sobre casos individuals, de grups o de
tendències generals de violència contra la dona, si la relatora especial considera que aquestes al·legacions que es reben són fundades, es prepara
una carta als governs que fa un breu resum del cas rebut. Després s’esmenten les principals posicions relatives als instruments internacionals que fan
referència a violència contra la dona: la Convenció CEDAW, la Declaració
contra la violència i altres tipus de disposicions que poden ser aplicables
en cada cas concret. Per exemple, en casos de tortura es fa referència a la
Convenció contra la tortura o si hi ha nens implicats a la Convenció sobre
els drets del nen. Una vegada que es llisten les disposicions internacionals
que poden haver estat violades, si les al·legacions rebudes són certes, els
relators fan algunes preguntes als governs sobre el que s’ha fet per investigar el cas particular, què s’està fent perquè altres casos similars no ocorrin
(activitats de prevenció), i es pregunta si s’ha donat reparació eficaç i efectiva a les víctimes.
Aquestes cartes poden ser individuals, signades per un/a relator/a especial, però normalment són conjuntes, és a dir, que els casos que rebem
són casos que impliquen directament una violació dels drets de les dones,
violència contra la dona, però normalment són casos que concerneixen
també a altres relators, per exemple, violacions contra la dona sofertes per
defensores de drets humans, o que tenen un element important de tortura
i aquí se suma el relator o relatora de tortura o el/la de drets humans. És
important també saber que, en tot cas, quan rebem aquest tipus de comunicacions i quan s’escriu als governs es garanteix la confidencialitat de les
respostes fins que siguin publicades en un informe del Consell de DDHH,
normalment a l’any de ser rebudes. Això significa que si una organització
no governamental ens fa arribar informació sobre un cas d’una dona que ha
estat víctima de tortura, la relatora especial fa un resum del cas, dirigeix el
seu informe al govern, demana explicacions donant un màxim de 60 dies
perquè el govern doni una resposta, i si es rep resposta (aquest tipus de
comunicacions no tenen un caràcter obligatori) aquestes respostes també
s’inclouen en aquest informe, que és públic però la majoria de les vegades
els noms de les víctimes no s’esmenten.
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Hi ha dos tipus de comunicacions: les cartes d’al·legació, que són cartes
que es dirigeixen als governs quan la violació ja ha ocorregut i l’impacte en
la víctima no pot ser canviat i això normalment és en cas de mort. Tenim,
per exemple, el cas de diversos homicidis a Amèrica Llatina, on enviem
diverses cartes d’al·legació. Quan rebem la informació que una dona ha
estat assassinada, escrivim directament al govern i preguntem el que ja
he esmentat anteriorment. El segon tipus de comunicacions són les crides
urgents o apel·lacions urgents, que són també cartes dirigides als governs
quan la violació està tenint lloc o hi ha un risc imminent per a la persona,
un risc per a la seva vida o que li pugui produir danys de naturalesa greu.
Aquestes són violacions que requereixen una reacció immediata per part
dels relators. Al meu entendre aquest tipus de comunicacions representa
el 70% o el 80% del total de comunicacions que manem.
La informació que ens arriba prové de la societat civil, de dins dels països,
si és que les organitzacions nacionals coneixen com accedir a nosaltres.
Però també rebem informació de grans organitzacions internacionals no
governamentals com ara Amnistia Internacional, etc. Tota persona pot proporcionar informació, però normalment ho fan ONGs, víctimes directament
o persones en nom d’elles. És molt important que la víctima doni el seu
consentiment i sigui conscient que el cas ha estat transmès al relator especial. Si el relator pren el cas, el govern és informat de qui és la persona que
ha estat víctima d’una violació, a fi que pugui prendre l’acció necessària
perquè la violació cessi o per reparar el dany causat. Les víctimes saben o
haurien de saber que un resum del seu cas apareixerà en l’informe públic
del Consell de DDHH. En cas que la víctima no volgués que aparegui el
seu nom, pot sol·licitar que solament apareguin les seves inicials o fins i
tot que no hi aparegui res i es parli d’una persona que va ser violada en els
seus drets a la presó X, etc.
Es van enviar més de 1.000 comunicacions per part dels relators el 2007;
gairebé un 50% eren comunicacions conjuntes; van concernir a 2.294 persones, de les quals un 13% eren dones que vivien en 128 països. El gran
problema està en què, d’aquestes cartes, només el 32% van ser contestades per part dels governs. Hi ha governs que responen sistemàticament
cada cop que hi ha una al·legació (Espanya, per exemple, respon el 80% o
el 90% de les comunicacions) però hi ha altres països que simplement no
contesten. I dic que és el gran problema, perquè no hi ha cap obligació per
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part de l’estat de respondre a aquestes al·legacions que es reben i perquè
per la nostra part, des de l’Oficina de l’Alt Comissionat tenim molt poques
possibilitats de fer seguiments de les comunicacions que enviem. Hi ha
mandats com, per exemple, el de la relatora especial que treballa amb els
defensors de drets humans, que envia una mitjana de 4 o 5 comunicacions
setmanals. És molt difícil poder fer seguiment a cadascuna d’elles. Per
això busquem contacte amb la societat civil als països, recordem als governs que hem enviat la comunicació, per vies formals i informals tractem
de veure si s’està donant seguiment al cas... però molts països simplement
no donen resposta. De fet n’hi ha alguns que mai han donat una resposta.
En el cas de la relatora especial Yakin Ertürk, el 2007 es van enviar 59 comunicacions i el 2008 fins a novembre se’n van enviar unes 90. Novament
més del 50% són enviades amb altres titulars de mandat i generalment
amb tortura o defensors de drets humans. L’índex de respostes és una mica
més alt que la mitjana general, una mica més del 50% de les comunicacions han rebut resposta, i els temes principals de comunicacions són casos
de tortura, violència sexual, violència contra defensores de drets humans,
tràfic i venda de nenes i incompliment per part de l’estat d’abordar el tema
amb la deguda diligència.
Els avantatges d’aquest tipus de comunicació són les següents: la flexibilitat, perquè es poden treballar temes concernents a casos individuals,
i l’anàlisi de tendències. L’any passat es va fer una comunicació sobre el
femicidi a diversos països d’Amèrica Llatina, perquè realment reflecteixen
una tendència. El mateix passa amb el cas dels crims d’honor a diversos
països (com, per exemple, al Pakistan). De vegades també podem fer comunicacions sobre el contingut de lleis específiques que impliquin una
discriminació, o que puguin afavorir que hi hagi més violència contra les
dones. Un altre avantatge d’aquest mecanisme és que, si rebem la informació a temps en el cas de les crides urgents, poden tenir un impacte
real per evitar que la violació de drets humans tingui lloc. Si no recordo
malament, hi va haver un cas a Iran sobre una dona que estava detinguda
per ser part de la campanya del milió de signatures, campanya que té per
objectiu aconseguir el canvi en la legislació iraniana, perquè la igualtat de
la dona sigui una cosa existent. Aquesta dona havia rebut amenaces i hi
havia indicis que anava a rebre una condemna molt severa. Davant això
diversos relators van intervenir en aquest cas concretament i no hi va haver
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sentència. Aparentment gràcies a la pressió internacional que es va fer i
a les diferents comunicacions que es van enviar, es va aconseguir que la
violació no tingués lloc. Un altre avantatge és que aquestes comunicacions
es poden dirigir a qualsevol país, independentment de si el país ha ratificat
o no els tractats internacionals de drets humans, és a dir, encara que un
país no hagi ratificat la CEDAW, si es rep una informació d’una violació, la
relatora especial pot actuar, i aquesta és una diferència fonamental amb
el funcionament dels comitès dels òrgans de tractat, com el Comitè de
CEDAW, que vetlla per l’aplicació de la Convenció contra la discriminació
de la dona. Però no és l’únic avantatge, perquè tampoc és necessari haver
esgotat tots els recursos de la jurisdicció interna, és a dir, malgrat que els
tribunals nacionals estiguin treballant el cas, el relator pot intervenir de
totes maneres.
Els problemes o punts febles d’aquests mecanismes de comunicacions són,
en primer lloc, que una comunicació només pot ser analitzada o tractada
si hi ha un procediment especial que tracta el tema. Per exemple, fa poc
vam rebre informació d’un cas a Nicaragua, en el qual diverses famílies de
miners que havien mort per les condicions de la mina volien que diversos
relators escrivissin al govern. Aquesta és una qüestió laboral que podria haver estat tractada pel relator de la salut, ja que la situació en moltes mines
de molts països és altament preocupant, però en aquest cas no es va poder
actuar perquè no hi havia un mandat específic que abordés la situació de
manera particular. Un altre aspecte negatiu, però no tan greu, és que les
comunicacions no tenen un caràcter vinculant a diferència dels organismes
de tractat, o sigui, dels comitès que vetllen per la defensa dels tractats de
drets humans. Finalment, un altre punt feble és la capacitat limitada de
seguiment de les comunicacions.
Anàlisis temàtiques
Una altra activitat important dels relators són les anàlisis temàtiques, informes de temes específics relacionats amb els mandats. Normalment per
a la seva preparació es compta amb les respostes a qüestionaris que han
estat enviats als governs i als actors de la societat civil per tenir informació actualitzada i concreta. Moltes vegades també s’organitzen seminaris,
conferències o consultes per recaptar informació que pugui contribuir a
l’anàlisi. Dels informes que ha presentat la Sra. Ertürk al Consell de DDHH,
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l’últim va ser sobre indicadors sobre violència contra la dona, l’anterior sobre les interseccions entre cultura i violència contra la dona, un altre sobre
la norma de deguda diligència, i el de l’any que ve (2009) serà consagrat
al tema d’economia política i violència contra la dona, és a dir, analitzar
l’impacte de les polítiques neoliberals contra la dona i la violència contra
ella. Analitzarem fenòmens com la migració, el tràfic de dones, la mobilitat
de treballadores domèstiques. Hi ha dos informes molt interessants que
voldria citar. D’una banda, el de la protecció de la dona contra la tortura,
elaborat pel relator especial de tortura Manfred Novak, i, d’altra banda,
l’anterior relator d’habitatge adequat va realitzar un informe sobre dones
i habitatge adequat. Aquests informes estan disponibles en totes les llengües oficials de Nacions Unides (inclòs l’espanyol).
Activitats de sensibilització
Finalment, a part de visites de país, comunicacions i informes, els relators especials realitzen també diverses activitats de sensibilització, com a
participants en conferències o consultes organitzades per governs, ONGs
o l’ONU. L’exemple més clar és la participació de la relatora especial en
aquest fòrum a partir de la invitació de Cooperacció, perquè a més de
presentar una mica el que ella fa, ha permès que es trobés amb diverses
autoritats catalanes, que conegués la realitat de la legislació catalana i que
fes propostes per facilitar-ne el seu compliment. Un altre tipus d’activitats
amb un important rol de la societat civil són les consultes nacionals o regionals amb ONGs. Aquesta és una activitat fonamental dins del mandat
de Yakin Ertürk, perquè cada any s’organitzen consultes regionals a tres o
quatre regions del món; enguany se’n va fer una a la regió d’Àsia Pacífic,
n’hi haurà una altra a Kenya al desembre que cobrirà la regió africana i
també n’hi va haver una altra al setembre que va cobrir la regió europea
central i els països de l’antic bloc soviètic. Aquestes consultes són molt
interessants perquè permeten a les organitzacions conèixer el que fa la
relatora, però també permeten a la relatora conèixer la realitat de la regió i
així identificar països que puguin ser subjectes de futures visites de país,
i conèixer les tendències regionals que existeixen. L’any que ve intentarem
organitzar una consulta regional a l’Amèrica Llatina, perquè és l’única regió on el mandat encara no ha organitzat cap consulta regional, i és molt
important, sobretot tenint en compte que des de 2005 que va ser la visita
a Mèxic la relatora especial de violència contra la dona no ha realitzat cap
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altra visita en aquesta regió. Per tant una consulta regional podria establir
un estat de situació i de vincles com per poder definir quins països visitar
a la regió en els pròxims anys. Una altra activitat és el constant contacte
amb els mitjans de comunicació per mitjà de comunicats de premsa, per
exemple, en ocasió del Dia internacional contra la violència contra la dona
(25 de novembre), o quan hi ha dates molt especials com al desembre
d’enguany (2008), el 60 aniversari de la Declaració Universal dels DDHH,
o en situacions terribles que mereixen un comunicat de premsa, i que també surten a la pàgina web de l’Alt Comissionat.
La CEDAW
Ara breument vull parlar de la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW), i sobre què és el Comitè que
vetlla per la seva aplicació i veure les diferències que hi ha entre els procediments especials i els mecanismes que ofereix el Comitè per a l’aplicació
de la CEDAW. És important tenir en compte que la convenció no esmenta
gens el tema de la violència contra la dona. Va ser solament el 1992 quan
el Comitè va adoptar la recomanació oficial 19, que diu: “La violència contra la dona és una forma de discriminació, que impedeix greument que la
dona gaudeixi de drets i llibertats en peu d’igualtat amb l’home”. Aquesta
és la primera vegada que el Comitè esmenta la violència contra la dona, i
reconeix que la violència és un forma de discriminació, i per tant que la violència pot ser objecte de consideració per part dels membres del Comitè,
ja que entra en la competència de l’estipulat en la convenció.
El funcionament dels òrgans de tractat d’aquest Comitè funciona realment
de forma molt diferent dels procediments especials, però es complementen. El Comitè per a l’eliminació de tota forma de discriminació contra
la dona està compost per diversos experts, i els estats que són part de la
Convenció tenen l’obligació de presentar informes periòdics cada quatre
anys al Comitè. Una delegació del país informa davant del Comitè i aquest
fa unes observacions sobre la base del que s’ha discutit amb l’estat, però
també sobre la base del que s’ha escoltat o de les discussions que s’han
mantingut amb les ONGs del país en qüestió que hagin estat convidades a
la sessió, les quals han tingut la possibilitat de dialogar amb els membres
del Comitè i que poden haver presentat un informe alternatiu. Això és molt
útil. Per exemple, fa poc hi va haver una sessió del Comitè (que es reuneix
41

tres vegades a l’any, dues a Ginebra i una a Nova York) i hi eren Nicaragua
i altres informes de països que s’organitzen per regió. Aquí el que es fa
és analitzar els documents presentats per l’estat, analitzar a fons els documents presentats per la societat civil, mantenir un dia sencer de diàleg
amb els estats, mantenir sessions de diàleg amb la societat civil i després
entrar en sessió i dialogar amb els membres de l’estat, tenint en compte
totes les preocupacions que han estat aportades als membres del Comitè
per part de civils.
El que és important en la Convenció és el protocol facultatiu que es va
adoptar el 1999 i que permet que el Comitè examini queixes individuals
que rebi. Perquè puguin ser examinades pel Comitè, les comunicacions
han de poder inscriure’s en el marc de la Convenció i, per tant, han d’implicar que hi hagi hagut una violació de la Convenció, igual que en el cas
dels procediments especials poden ser presentats per la víctima o un grup
de persones o en nom de la víctima o un grup. A diferència de les comunicacions amb els procediments especials, en el cas del Comitè CEDAW
tenen un caràcter legal que és gairebé vinculant. La diferència principal
entre uns i altres és que el Comitè té criteris molt específics per determinar l’admissibilitat o no de la denúncia que es rep. Per exemple, en el cas
que aquesta comunicació ja estigui sent tractada en una altra instància
judicial, el Comitè no pot tractar-la, han d’haver-se esgotat totes les vies
domèstiques i aquí dóna l’oportunitat a l’estat de presentar aclariments a
les comunicacions rebudes i aquests són procediments que triguen temps.
Pot passar mig any o un any, perquè un individu presenta una queixa al
Comitè, si la considera admissible la envia al govern, si aquest la considera
té sis mesos per donar aclariments i després el Comitè presentarà opinions
i recomanacions que poden ser una altra vegada contestades per part del
govern. En el cas del protocol facultatiu de les comunicacions que puguin
ser examinades pel Comitè, només les comunicacions dels estats que són
membres de la comissió i del protocol podran ser examinades, i això és
una diferència fonamental amb els procediments especials. Per exemple,
si rebem una comunicació d’Estats Units, la relatora especial podrà tractar
el tema, enviar una carta el govern d’aquest país, independentment de si
el govern ha ratificat o no la Convenció, però el Comitè no podrà perquè el
govern nord-americà no l’ha ratificada.
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En general i resumint, el treball dels procediments especials és molt important, flexible, deixa actuar amb rapidesa, interactua ràpidament amb la
societat civil, per mitjà de les al·legacions s’aconsegueix evitar violacions
de drets humans. Els convido que s’informin perquè, per exemple, a Amèrica Llatina les vies d’acció possibles no són explotades com es podria. Dins
de la pàgina web en la qual estem treballant perquè hi hagi més informació
en espanyol, es troba el qüestionari per fer una denúncia a l’Alt Comissionat, però és només un model, no és obligatori emplenar-lo per enviar una
queixa. Però sí és important saber quina informació enviar; hi ha informació clau: nom i adreça de la víctima, un contacte on es pugui localitzar a
la víctima, un resum de l’incident detallat, informe del que ja pugui haver
fet l’estat. Majoritàriament els informes estan en anglès, encara que alguns
estan en llengües oficials de Nacions Unides. Hi ha un apartat important
de consultes a la societat civil, on la mateixa societat és la que ha de fer un
informe, i aquest després pot usar-se com a model per a d’altres regions.
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BEIJING 95. CONTEXT HISTÒRIC I SITUACIÓ ACTUAL.
AVENÇOS I/O RETROCESSOS EN LES POLÍTIQUES D’EQUITAT
DE GÈNERE
Carme Porta, Secretària de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania de la
Generalitat de Catalunya

Amb aquesta taula el que es vol fer, precisament, és una reflexió a partir
dels acords de Beijing al 1995. Com veieu en el títol, el tema gira entorn
del context històric i la situació actual, avenços i/o retrocessos en les polítiques d’equitat de gènere. Crec que ahir la relatora especial sobre violència
contra les dones, la Yakin Ertürk, en la seva conferència, va donar algunes
claus que ens poden servir precisament per avançar en aquesta reflexió. Va
centrar el tema en l’àmbit de la feina feta per Nacions Unides des d’una
visió, diríem, molt positiva, que de part de les ONGs i les associacions de
dones no sempre es té pel que fa al desenvolupament dels acords presos
a Beijing. En aquest sentit, ella va aportar claus de cara a què realment es
poguessin aplicar aquests acords i seguir avançant. La Yakin Ertürk, entre
d’altres coses, va dir que la violència contra les dones està ancorada en
la desigualtat que provoca el sistema patriarcal universal. Ella, de fet, en
els seus informes fa palès que les desigualtats que patim les dones arreu
del món són la causa de la violència contra les dones, i que, per tant,
hem d’analitzar la realitat des d’una necessària perspectiva de gènere que
ens permeti eradicar la violència, però, evidentment, com a necessitat per
bastir un nou món, que és el que ella proposava en la seva conferència
d’ahir.
Precisament Beijing 95 era aquesta oportunitat que tots els països, en una
conferència paral·lela d’associacions de dones i ONGs que va ser molt nodrida, arribessin a una sèrie d’acords, a una Declaració en la qual tots els
països es comprometessin a superar aquestes desigualtats provocades pel
sistema patriarcal. Això fou un punt d’inflexió molt important, no només
pel que fa a les polítiques de Nacions Unides, sinó també per als diferents
estats membres que, a partir de llavors, països com Catalunya o estats com
Espanya o els Països Nòrdics, ja molt avançats en el tema, van endegar
un discurs i començaren a desenvolupar aquestes polítiques. No obstant,
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això no ha sigut uniforme a tots els països. No només això, sinó que en les
successives conferències de seguiment de la conferència de Beijing, s’ha
vist que el gran èxit era no fer passos enrere. El seguiment i l’avaluació
anual dels acords presos a Beijing, i després Beijing+5 i Beijing+10, han
demostrat que el gran guany era no fer passos enrere, deixar-ho tot com
estava, no tocar ni una coma. Entre d’altres coses perquè hi havia estats
com el Vaticà, Polònia o Nicaragua, a banda dels lobbys lligats a esglésies
integristes (no únicament catòliques) que, precisament, volien retocar un
dels punts cabdals de la Declaració: la salut reproductiva i sexual de les
dones. I, per tant, derogar el dret d’avortament i contribuir a la deseducació. Deseducar en la salut reproductiva i sexual de les dones que és un eix
fonamental que assegura els drets humans de les dones en gran quantitat
d’estats i nacions del planeta i que és un dels que pot provocar les majors
desigualtats. Més de 1.000 dones al dia moren en el part. Des d’un punt
de vista occicentrista ens sobtaria molt, però és un fet quotidià a d’altres
latituds, cosa que demostra que la salut reproductiva i sexual de les dones
és bàsica en el desenvolupament dels seus drets.
És a partir de la pressió que diverses ONGs pel desenvolupament exerceixen, per exemple amb els Objectius del Mil·leni, per tal que aquest tema
s’inclogui i en el seguiment i avaluació en els acords de Beijing que es pren
consciència de la necessitat d’avaluar també les mancances, a part dels
passos endavant. Els compromisos, per exemple, presos per molts països,
són realment compromisos que ens ajudin a avançar o són només compromisos perquè el paper tot ho aguanta? Crec que hem de fer una lectura crítica, des d’aquí des dels governs, (a mi, per exemple, m’han convidat com
a Secretària de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, que potser us fa
pensar que vull lligar dones i família de nou, però no) i en tant que càrrec
de govern ens cal fer una lectura crítica d’aquests acords per començar a
desenvolupar polítiques adients, que dotin de drets a les dones, no només
a Catalunya, no només a l’estat espanyol, no només a Europa, sinó arreu
del món; i que avancin contra això que és un lobby més ampli que força a
tirar enrere la salut sexual i reproductiva. No només en el seguiment i les
conclusions anuals de la conferència dels acords de Beijing, sinó en els
Objectius del Mil·lenni que per al desenvolupament dels països del sud és
evident que són vitals.
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Per parlar de tot això tenim dues persones que han treballat en aquests
temes des de diferents àmbits. Una és Verena Stolcke que potser la coneixem més perquè és catedràtica d’Antropologia Social de la Universitat
Autònoma (segurament tindrem alguns alumnes entre el públic) i que és
coneguda per la seva militància en el moviment de dones i en l’ecologia i la
sostenibilitat. Les seves línies d’investigació giren entorn de la construcció
d’identitats i exclusions en la formació dels estats nacionals, la construcció
dels drets i la ciutadania en els estats llatinoamericans i a Europa, simbòlics i supòsits a partir de categories de raça i sexe, estructures argumentals
del racisme, aspectes sobre identitats i exclusions en polítiques afroamericanes com Cuba i Brasil i, tot això, sempre a partir d’una perspectiva de
gènere. Ella és més radical, diu perspectiva feminista. I aquí és on centrarà
la seva intervenció, que serà la primera.
En segon lloc intervindrà la Cristina Zurutuza, que és psicòloga i representant del CLADEM, el Comitè d’Amèrica Llatina i el Carib per la Defensa
de les Dones, a Argentina. La seva trajectòria en polítiques de gènere, a
banda de la formació i l’activitat docent, abraça la fundació de diferents
grups o comissions d’estudi a Amèrica Llatina i Argentina. Entre d’altres,
actualment és membre del Centre d’Estudis de les Dones a l’Argentina,
cofundadora i membre del comitè de gestió del CLADEM i del comitè consultiu permanent, membre de la coordinació d’ONGs cap a Beijing, que li
pot donar aquesta visió crítica des de la perspectiva dels països del con
sud; i integrant de la comissió organitzadora del fòrum d’ONGs de la 4ª
Conferència regional sobre integració de les dones al desenvolupament,
entre altres coses.
En tot cas són elles les que desenvoluparan diferents aspectes, que potser
no podran aprofundir en tota la seva amplitud per manca de temps, però
es centraran en alguns aspectes que elles consideren fonamentals. Tal com
m’han comentat, seran reflexions crítiques, però no giraran entorn dels
acords presos a Beijing, sinó sobre com s’han anat aplicant els acords i
els consensos internacionals a partir d’aquests acords de Beijing, altament
consensuats i participats. Elles tenen la paraula, en primer lloc la té la
Verena.
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13 anys després de Beijing:
situació actual de la dona respecte dels DESC
Verena Stolcke, Catedràtica d’Antropologia Social de la Universitat Autònoma
de Barcelona

Bona tarda i moltes gràcies, Carme, tornem a trobar-nos la qual cosa és
una sort, i espero que ens seguirem trobant. El que vull fer aquesta tarda,
i espero que el temps sigui suficient, és no parlar de la salut reproductiva
i sexual immediatament, sinó parlar d’una qüestió que té a veure amb la
Declaració Universal dels Drets Humans, en la mesura en què aquest tema
no ha estat contemplat i que té a veure amb que tampoc va ser contemplat
en les Conferències Internacionals de les Dones des de l’inici, en el cas de
Beijing. Em refereixo a la llibertat de moviment i a les fronteres. Aquesta
és una qüestió que em sembla molt greu. No sóc la primera que parla de
fronteres, nacionalitats o exclusions, però em sembla necessari insistir una
vegada més, en el marc d’una organització de cooperació internacional
com és Cooperacció, per exemple, perquè tinguem en compte en quin món
vivim. El que he fet és preparar un Power Point per accelerar la presentació, per parlar de com s’estan posant murs al món. Literalment mur, a un
món que és globalitzat, i com veureu al final, té a veure amb les oportunitats, les llibertats i la falta de llibertat de les dones, la major part de les
dones d’aquest planeta, un 80%, són les dones del món pobre. Nosaltres
som privilegiades ja que ens podem moure de forma absolutament lliure,
per tot el planeta, com a membres de les societats riques, la qual cosa ens
confereix el dret de creuar fronteres internacionals. La major part de les
dones del planeta no té aquest dret.
60 anys de quins drets humans? Ara estem en l’època de la tan esbombada
crisi, una de les conseqüències de la qual és la Directiva de Tornada de
2008. Crec que cal recordar-la sempre de nou, i per a això es podrien usar
imatges de l’exili durant la segona guerra mundial i confrontar-les amb la
directiva de la vergonya. La directiva suposa un pas enrere en els drets humans que, en sí, tampoc contemplaven la llibertat universal de moviment
de les persones.
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El 1973 es va donar la inflexió en la conceptualització de les i els migrants
a Europa. Després de 20 anys de creixement sostingut, i el cas d’Alemanya
és particularment explícit, els que eren considerats i considerades migrants
hostes, passen a ser conceptualitzats com a immigrants estrangers, indesitjables, controlables, com el que està ocorrent ara.
Murs n’hi ha cada cop més al món: a Melilla, a Israel-Palestina, BagdadEstats Units, Mèxic, la Unió Europea... Els murs van creixent, les tanques,
a Melilla. Una altra imatge d’un mur particularment terrible, el mur que
tanca als palestins a Gaza, febrer de 2008. Només per visualitzar a quin
món vivim, de què estic parlant [durant la seva intervenció, es projecten les
imatges que la conferenciant comenta].
Aquí està la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948, és a dir,
fa 60 anys, i la pregunta a plantejar, sempre de nou, és quina llibertat de
moviment és la que es plasma a la Declaració Universal dels Drets Humans, que es redacta i es promulga precisament després de la segona gran
i terrible guerra europea i mundial. El que es plasma no és la llibertat de
moviments, sinó una concepció molt retallada de la mobilitat possible per
a les persones. L’article 13 ens diu: “Tota persona té dret a la llibertat de
moviments…” Eureka. “…I residència dins de les fronteres de cada estat”.
Ens podem moure internament. Aquesta és una resposta a la persecució i
l’assassinat dels milions de jueus en l’Alemanya nazi, però tota persona té
el dret de sortir de qualsevol país, fins i tot del seu, i tornar a aquest país.
Podem sortir d’un país i podem tornar a ell. Però el que no podem fer és
anar lliurement a qualsevol altre país i moure’ns lliurement pel planeta.
Aquesta imatge de l’altre costat, és una imatge molt irònica. Jo em pregunto si el diari El País compon les pàgines de forma irònica expressament. En
aquest full, tenim a la part d’abaix la notícia de 26 immigrants rescatats
d’una pastera, i en la part superior de la mateixa el milió i mig de turistes
que viatjaran en creuer passant pel port de Barcelona, i deixaran 160 milions d’euros de benefici a la ciutat (sempre penso que això del creuer ha
de ser bastant avorrit). La juxtaposició d’ambdues notícies és realment, i
tristament, impactant.
Us porto aquesta foto, que va aparèixer en El Periódico dels Estudiants el
1994 quan es va celebrar la Conferència Internacional de Cooperació al
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Desenvolupament a El Caire. És, tal vegada, un ús retòric d’una imatge,
que en sí mateixa és una manipulació vergonyosa. Què és el que la imatge
explica? Suposadament, hi ha un problema enorme en la sobre poblada
Àfrica. Per tant, el que es desprèn de la fotografia és que les dones africanes són unes irresponsables perquè, suposadament, es reprodueixen com a
conills, i aquesta és la raó que aquí rebem les allaus migratòries d’Àfrica.
La fotografia, no obstant això, va ser presa durant una visita del Papa a
Àfrica. No té res a veure amb la realitat demogràfica d’Àfrica, que, d’altra
banda, és molt menys densa que l’europea.
Aquí El Roto (dibuixant) -la sensibilitat del qual és extraordinària- i la qüestió de la superpoblació. Hi ha dos tipus d’arguments que s’empren una
vegada i una altra respecte a l’anomenat problema de la immigració. D’una
banda, un d’ells resa que les immigrants i els immigrants vénen perquè
es reprodueixen excessivament, i això comporta que es gastin recursos en
ells quan haurien d’invertir-se en el desenvolupament econòmic. L’altre
argument és que ens lleven el treball, sobrecarreguen la Seguretat Social i
la Sanitat. Bé, no fa falta parlar d’aquests arguments perquè els coneixem
molt bé. Crec que El Roto ha captat molt bé un nou vessant actual. Els
governs europeus tracten d’estimular la demografia amb al·licients econòmics, mentre que no s’ofereixen suficients recursos a Àfrica per dotar-la de
centres sanitaris, de planificació familiar, social i sexual, disponibles per a
tothom. El que és clar és que les dones fora del món ric tenen un interès
claríssim i explícit a gestionar la seva sexualitat i els seus cossos i no tenir,
precisament, tots els fills que Déu envia, tal com es deia aquí.
Fixin-se en aquesta contraposició d’imatges: una sobre una suposada Àfrica superpoblada, i aquesta altra molt recent dels bosquimans, els Kung!
San, que viuen en el desert del Kalahari i serveixen per contraposar els
nostres prejudicis sobre el desenvolupament de certes poblacions africanes, i sobretot d’aquelles societats caçadores-recol·lectores. Aquesta és la
població que parla una de les llengües més antigues de l’homo i la mulier
sapiens, no oblidem que també hi havia dones, perquè d’una altra manera
no estaríem aquí.
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La naturalesa de la nacionalitat
No puc detenir-me molt, però vull assenyalar que en el tema de la nacionalitat
hi ha dues qüestions. D’una banda, la manera en què entenem la nacionalitat
com a precondició per a la pertinença a un estat nacional, per accedir als drets
ciutadans, civils i polítics. Això és una innovació del segle XIX, no és antiga
però, tot i així, del que som poc conscients és de la naturalització del concepte. Arribem a pensar que la nacionalitat és consubstancial amb l’experiència
humana i que la fragmentació del planeta en estats pertany a l’ordre natural
de les coses i que, per tant, també són naturals les fronteres. Pertanyem a
nacions estat o nacions sense estat (com Catalunya o Euskadi) per naturalesa. A mesura que l’estat nacional es va convertir en una realitat evident, la
nacionalitat, que ja hem assenyalat que és la precondició per a la ciutadania,
es va donar per suposat que era una propietat interna inseparable de la persona. I condició, per tant, per als drets de ciutadania. Una persona apàtrida,
és una persona que en realitat no hauria d’existir, té enormes dificultats per
a ser-ho. La doble nacionalitat, com ja sabeu, és una situació problemàtica,
i rebutjada pels estats nacionals amb l’argument segons el qual no es poden
tenir lleialtats dividides, dobles o triples lleialtats amb Argentina per una part,
la Unió Europea per una altra, o altres nacions i països menys desitjables.
Això és simplement una cita per mostrar-vos quines implicacions tenia i té
encara la conceptualització exclusivista de la pertinença nacional a un estat
per a les dones, això és, a la fi del segle XIX. Només a finals dels anys 70 a la
vella Europa, les dones adquirim una nacionalitat independent del pare, quan
som solteres, i després del marit, quan cometem aquesta decisió de contreure
matrimoni. És a dir, que la nacionalitat era, de fet, en una doble matriu patrilineal, del pare i del marit.
Existeixen dues maneres de definir la nacionalitat, des del XIX, que actualment
han sofert alguns canvis encara que només pel que fa als principis subsidiaris
de naturalització. Fixin-se en la paraula “naturalització”. Com es pot adquirir
una condició política per naturalesa? Molt estrany, no? Com de reveladora és
la llengua. La nacionalitat, els famosos papers, papers per a tothom, són els
condicionaments de la llibertat de moviments. Hi ha dos principis. El ius sanguinis, el principi de la filiació, és el que regeix a la vella Europa, on obtenim
la nacionalitat per descendència dels nostres pares, amb el que dramàticament fills i filles d’immigrants extracomunitaris no adquireixen per naixement
la nacionalitat del país europeu on neixen, perquè els seus pares no tenen
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nacionalitat europea. Mentre que al nou món, per europeitzar-lo, al segle XIX
es va introduir el principi del naixement al territori, de qui neix al territori, per
exemple, nord-americà (per exemple, Barack Obama és nord-americà). En tota
Amèrica es dóna el principi de naixement al territori mentre que en les ex colònies s’apliquen els principis dels ex imperis colonials, és a dir, el ius sanguinis.
El que ha ocorregut és que es va generar una reserva de mà d’obra flexible amb
la migració extra comunitària. A l’abril de 2008 El Roto ens mostra eficaçment
l’enorme avantatge de la internacionalització del mercat de treball i la globalització de l’assistència, per als interessos econòmics dels països rics, el poder
recórrer o desfer-se de mà d’obra segons les seves necessitats.
Un resum sobre les novetats que ens ha portat el nou Ministre de Treball i
Immigració, ministeri al que se li ha canviat de manera lògica el nom, i que
té com a principis que s’han anat adoptant:
•

“Donar llum verda al pla (de la UE) de tornada d’immigrants”. En això
estem i no sabem realment què està passant, cal buscar què està passant en la repatriació d’immigrants.

•

“El Ministeri de Treball endureix el reagrupament familiar”. Això té conseqüències lògiques per a les dones, en la relació mare, fills i famílies.

•

“Cal deixar a zero la contractació en origen”.

•

“El govern prohibeix contractar paletes i assistents de servei domèstic
a l’estranger”.

Les dones migrants invisibles, imprescindibles però il·legals. Les transferències internacionals d’assistència, treballs reproductius i serveis personals.
Fins ara no he assenyalat les implicacions particulars que té la situació de
moviment de les persones en la falta de llibertat de moviment i la creixent
restricció de l’últim any o any i mig més específicament per a les dones. On
són? En el servei domèstic, ho sabem tots, es digui o no. Aquestes són les
assistents que se suposa que no podran venir més. És interessant que ja es
comencin a sentir queixes del tipus: “I ara qui tindrà cura de les persones
grans o dels nens mentre els seus pares treballin?”. És a dir, parlem de tantes
dones que ens fan el treball ubic de mainadera o d’infermera.
Una altra conseqüència dramàtica del tancament de fronteres són les estratègies per poder entrar aquí. Hem de tenir en compte que la població
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carcerària femenina general és molt baixa, només un 10% de les dones
estan preses. Però, de les preses, el 80% són estrangeres i una de les
causes fonamentals és el tràfic de drogues. Aquestes dones pateixen una
situació particularment dura, perquè no tenen família, ni un pis fora, no
poden beneficiar-se de sortides transitòries, per exemple. Són situacions
molt específiques on s’acumula la duresa per a les dones immigrants.
I després estan les del treball sexual. En un manifestació de treballadores
sexuals a Barcelona, una d’elles portava un cartell que parlava de la poca
quantitat d’empresonaments, i deia “volem treballar, no volem robar”. Una
de les raons, i això Dolores Juliano ho ha mostrat sistemàticament i quantitativament, per què la quantitat de dones empresonades és tan baixa,
és que existeixen altres maneres de sobreviure i mantenir als fills i a elles
mateixes, en contrast amb els homes. I una d’aquestes possibilitats és la
prostitució. Per tant, quan es persegueix (mitjançant les ordenances) a les
prostitutes de manera molt genèrica i poc reflexiva, què és el que està succeint? El que es fa és contribuir al creixement de la població carcerària, en
la mesura en què l’única opció que queda és robar, i sabem bé que quan ja
no hi ha opcions o en moments de crisis la taxa de robatoris creix.
Podem parlar també de les implicacions morals del que estic dient. Un dels
compromisos de la declaració de Beijing 95 va ser garantir el respecte del
dret internacional. Part d’això és la regulació de la nacionalitat, l’accés a la
nacionalitat, el principi de nacionalitat i uns altres que inclouen també el dret
humanitari, a fi de protegir les dones i les nenes en particular. Però jo em pregunto: on queda el dret a la llibertat de moviment transnacional? No existeix.
Per acabar, i repetint-me en què no parlo del creixent control de fronteres,
que mai serà definitivament reeixit, sinó que a la Declaració Universal dels
Drets Humans no estava prevista la llibertat de moviment de les persones
pel planeta, cito un text de Lluís Llach.
Venim del nord, venim del sud
Venim del nord,
venim del sud,
de terra endins,
de mar enllà,
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i no creiem en les fronteres
si darrera hi ha un company
amb les seves mans esteses
a un pervindre alliberat.
I caminem per poder ser
i volem ser per caminar.
Venim del nord,
venim del sud,
de terra endins,
de mar enllà,
i no ens mena cap bandera
que no es digui llibertat,
la llibertat de vida plena
que és llibertat dels meus companys.
I volem ser per caminar
i caminar per poder ser.
Venim del nord,
venim del sud,
de terra endins,
de mar enllà,
i no sabem himnes triomfals
ni marcar el pas del vencedor,
que si la lluita és sagnant
serà amb vergonya de la sang.
I caminem per poder ser
i volem ser per caminar.
Venim del nord,
venim del sud,
de terra endins,
de mar enllà,
seran inútils les cadenes
d’un poder sempre esclavitzant,
quan és la vida mateixa
que ens obliga a cada pas.
I caminem per poder ser
i volem ser per caminar.
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13 anys després de Beijing: situació actual
de la dona A L’AMÈRICA LLATINA I EL CARIB
Cristina Zurutuza, Responsable de l’Àrea de Drets Sexuals i Reproductius del
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer (CLADEM),
Argentina

Per començar, els explico que represento a CLADEM que és una xarxa regional i que es va crear fa 20 anys per poder utilitzar el dret com a eina de
canvi i no com a part del sistema.
Ara obriria dos parèntesis. En un hi posaria una bella frase d’una companya franc peruana, Flora Tristán1, que deia: “Sempre hi ha algú més pobre
que l’obrer: la seva dona”. I això vol dir que les dones sempre som les més
perjudicades de cada classe. L’altre parèntesi diria que, de la situació de la
dona (o dels migrants), no se’n pot modificar res, si no modifiquem el centre del sistema. Per això hem de trobar estratègies per avançar poc a poc.
Parlant dels impactes de Beijing 95 a l’Amèrica Llatina, el resum que
podem fer és que aquests impactes han estat pocs i que van en descens.
Ho diu, per exemple, Virginia Vargas que va ser la representant del fòrum
d’ONGs a Beijing, que va dir a més que els canvis no van ser els esperats, i
que el que somiàvem pot esvair-se fàcilment. Per tant, el problema és que
tots aquests canvis segueixen estant pendents. I com a problema conceptual, al meu parer, romanen complexitats que han vingut succeint en aquests
13 anys, com, per exemple, la preocupació internacional que ha passat de
la dona al gènere, i del gènere a les diversitats, que, d’una banda, és una
manera més àmplia de plantejar els problemes de la humanitat (les dones
no hem de ser un gueto), però, d’altra banda, tendeix a desdibuixar moltes
de les problemàtiques que encara no han estat resoltes i que tenen a veure
amb la inequitat de les dones.
D’altra banda, dir que només volem equitat i igualtat d’oportunitats tampoc és veritat, perquè no volem igualtat d’oportunitats en aquest món tal
1 Flora Tristán és considerada com una de les fundadores del feminisme modern (París, 1803 – Burdeus,
1844).
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com està plantejat, que és injust en molts aspectes. Vull dir que no volem
incorporar-nos a un món no equitatiu en igualtat de condicions i de tracte.
Volem canviar aquesta inequitat i plantejar un món diferent. Per això totes
aquestes tensions conceptuals i lingüístiques estan presents tot el temps
quan un fa una avaluació de resultats en un esdeveniment internacional
amb un document resultant com el que va ser Beijing.
Tornant a l’avaluació del post Beijing a la regió, grosso modo, la tendència
general parla que hi va haver un impuls del 1995 al 2000 amb alguns
avenços legislatius i normatius, creació d’“oficines de la dona” en diversos
àmbits; per exemple, als tres països federals d’Amèrica Llatina (Mèxic,
Brasil i Argentina) que han de crear-les en l’àmbit municipal, provincial i
federal, la qual cosa és més problemàtica. En aquests països hi va haver
alguns intents dels governs i de les ONGs, i es va vincular la PAM (Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing) de Beijing a la CEDAW, i que per a
nosaltres és important perquè la CEDAW té mecanismes més durs i que
obliguen més als estats perquè és una convenció. Les convencions són
vinculants per als estats que les ratifiquen, mentre que els documents de
les conferències són documents polítics i tenen mecanismes de seguiment
molt tous, que acaben tenint molt poc impacte.
Hi ha un segon període de 2000 a 2005 on l’impuls es frena. La majoria
de la legislació ja està feta, no hi ha molts canvis nous, persisteixen alguns
nuclis durs (per exemple la llei de violència integral en la majoria dels nostres països no es va poder fer) i persisteixen lleis de violència domèstica o
familiar, que no són específiques de dones, no són integrals i no responen
a la Convenció de Belém do Pará. Això ja és més greu, perquè va ser una
convenció obligatòria per a la majoria dels nostres països i que els obliga
a modificar la legislació interna per adequar-la a la convenció. I no ho fan.
Ja van passar 14 anys (va ser en el 1994, la Convenció) i seguim amb
comptes pendents en aquest àmbit. Altres nuclis durs són també la bretxa
salarial i laboral, la despenalització de l’avortament i l’assetjament sexual.
Hi ha un tercer període de 2005 fins a l’actualitat on ja no es troben seguiments, ni de governs ni d’ONGs. Clarament els seguiments emergeixen
cada 5 anys, quan es celebra l’esdeveniment a Nacions Unides. De fet
Beijing+10 va ser un esdeveniment molt acotat, perquè ningú volia obrir el
document per por de la reculada, així que ens trobem davant d’un proble58

ma clarament. D’altra banda les ONGs tendeixen a prioritzar altres plans de
treball que no són el seguiment de la PAM de Beijing.
Fites i problemes
Finalment com a fita, Beijing va posicionar més fortament a la dona en
l’agenda mundial, va definir esferes d’especial preocupació i les va fer visibles, va incloure temes nous com gender mainstreaming, treball domèstic
que sigui comptabilitzat en els comptes nacionals, el tema de la nena en
els mitjans de comunicació i es va reforçar la idea de resoldre temes vells.
Paràgraf apart mereix la despenalització de l’avortament, que es va incloure, però sota efectes d’incloure formes recollides en l’article 825 de la
Conferència d’El Caire (1994) i no de forma oberta, donada la complexitat
òbvia que té el tema.
Els problemes segueixen sent la falta de mecanismes de seguiment eficaços, governs que no adopten indicadors de resultats per avaluar efectivament (els informes per Beijing+5 o +10 són llistats de programes que
es van crear per a la dona i és el mateix que envien com a informe a la
CEDAW). Un altre problema és si no es va fragmentar l’agenda de les dones
en dividir-la en temes, i què passa amb l’emergència dels Objectius del
Mil·lenni (ODM), si l’agenda de les dones no estarà sent relegada a l’oblit
en honor dels ODM que tenen molt poc de gènere. I, finalment, què passarà amb Beijing+15. Sincerament sembla tot tan desactivat que no sembla
presagiar grans coses.
Diu la CEPAL (Comissió Econòmica per Amèrica Llatina i el Carib) el 2006
que la igualtat entre homes i dones a Llatinoamèrica avança a pas lent.
També diu que els governs haurien d’assumir un compromís més gran i
que, encara que les dones contribueixen, encara persisteix la bretxa entre l’aportació femenina a la societat i el seu escàs reconeixement, que
la dona està sobrerepresentada entre els pobres, subrepresentada en la
política. La clau d’aquesta situació, i del seu tractament com a “minoria
vulnerable” en les polítiques públiques, s’explica per la impossibilitat que
les dones trenquin el mandat cultural que les relega al treball domèstic.
Val avisar que CEPAL pertany a l’OEA, Organització dels Estats Americans,
per la qual cosa, és bastant confiable encara que els seus índexs els elabora sobre la base de dades que li passen els governs, els qui ja donaran
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una mirada bastant optimista. Si la CEPAL afirma això, el problema és
molt greu.
Diu bàsicament el mateix WEDO, Women’s Environement and Developement Organization, una ONG nord-americana que va fer un estudi important en aquest tema. Els governs no van traduir el pla en realitat, hi ha un
clima hostil a l’avançament dels drets de la dona, hi ha un creixement de la
violència, segueix havent-hi predomini de polítiques de mercat i economies
neoliberals. En poques paraules, allò que era un pis i no un sostre, ni tan
sols es compleix.
Diuen els governs, i això ho vaig treure d’una entrevista a la cap de la delegació argentina a Beijing+10 (2005), que el seguiment es va deixar de
fer el 2000 i que en aquell moment s’havia reprès. Buscant a internet a
la comissió de seguiment nacional (irònicament creada) no es troba cap
informe, ni dada, ni res. La mateixa delegada va declarar també que durant
els 90 hi havia en els 2.300 municipis del país una mica més de 500 àrees
dona. Amb l’empetitiment de l’estat va ser el primer que es va reduir i van
quedar-ne només 100. En aquest moment es trobaven treballant-hi i es
trobaven al voltant de les 300. El que trobo tremend és que això, més enllà
de ser una crítica a la gestió anterior, dóna compte de la falta de criteri i de
visió a llarg termini que hi ha als governs dels països de la regió en aquest
i d’altres temes.
Entre les causes que trobem perquè es doni aquesta situació a la regió és
que existeix distància entre les normes, les lleis i les polítiques públiques.
La cultura de l’estat no s’articula amb la societat civil, les polítiques per a
dones no són polítiques d’estat, les dones són vistes com a recursos però
no com a destinatàries de polítiques públiques, hi ha una molt baixa qualitat institucional, el subdesenvolupament, etc. Totes aquestes coses són
sabudes, però seguint totes les avaluacions possibles són reconfirmades.
Per això es necessita que l’ONU tingui mecanismes de seguiment més
concrets.
Dins d’aquest panorama desolador, a CLADEM busquem generar estratègies
per entrar en el sistema (si un té un enfocament sistèmic ha de pensar que
si un aconsegueix entrar per alguna banda, tot el sistema tendeix a modificar-se). Per exemple, utilitzem mecanismes dins del sistema nacional i
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internacional (ONU o OEA), ens infiltrem en el comitè CEDAW, fem campanyes massives per a temes que l’ONU no ha abordat, com la despenalització
de l’avortament. Un dels resultats ha estat la quota femenina en les lleis
electorals, la qual cosa va produir un increment molt gran en la quantitat
de dones participants i com a indicador és positiu, més enllà que després
podem discutir si un cos de dona assegura una consciència de gènere.
Finalment explicaré que dins l’ús del sistema de l’ONU i de l’interamericà,
CLADEM interposa litigis internacionals, i a la nostra pàgina (www.cladem.
org) poden veure el llistat de tots els casos que portem. Avui els explicaré
els dos casos que tenim a Argentina. Un es diu NLP, que és una noia indígena violada per tres criolls que van quedar en llibertat. I parlo de tres
criolls perquè la sentència ho diu així, per oposició a indígena, això és una
sentència racista. L’altre cas és LNR, que és un cas d’avortament no punible. Argentina té dues excepcions a la pena: una per salut de la gestant
i una altra per violació de dona idiota o dement, i lamentablement la raó
d’aquesta excepció no és la integritat de la dona violada sinó per eugenèsia,
que significa que els idiotes o dements no han de tenir descendència, i els
hospitals haurien de fer-ho sense judicialitzar-lo. El cas puntual és una noia
de 18 anys amb una edat mental de 8, a la qual el seu oncle enganya i viola
i queda embarassada. La mare demana l’avortament, el sistema judicial
entra pel seu compte amb fiscals defensors de menors i s’atura la demanda,
i finalment es nega realitzar l’avortament perquè ja portava 22 setmanes
d’embaràs. Davant d’aquesta situació anem a un metge privat en el circuit
clandestí i demandem a l’estat per no complir amb els seus deures.
El més interessant d’aquest cas és que, a més de la indemnització a la
víctima, demanem un munt de mesures públiques, garanties de no repetició, i la petició diu que estableixi la responsabilitat internacional de l’estat
argentí, que ordeni la reparació, que implementi protocols hospitalaris i
que es revisi el marc jurídic nacional respecte a l’avortament en general.
Es desglossa de la següent manera: que reconeguin en acte públic la violació als drets d’aquesta noia (posant en clar tots els drets a nivell de drets
humans que li van ser anorreats), que es faci un altre acte públic a nivell
provincial amb tots els representants de la salut, poder judicial, etc. i es
torni a fer un reconeixement públic i a explicar la situació en aquests representants, que es facin declaracions sobre el tema als mitjans de premsa,
que se li donin diners a la nena per tots els danys rebuts, que s’impulsi la
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Llei integral nacional contra la violència contra les dones, que s’implementi un protocol d’atenció nacional de la violència sexual, que s’implementi
un programa nacional de salut sexual i procreació responsable, que el servei de metges no pugui fer objecció de consciència, que integrin els drets
humans de les dones a totes les instàncies del govern, que s’implementi el
protocol d’avortament no punible a tot el país, categoria de llei, etc.
Ara bé, què va passar? Nosaltres presentem la comunicació al comitè, el comitè dóna pas a l’estat argentí, la primera resposta de l’estat és totalment desaprensiva. Fem lobby i anem a la Secretaria de Drets Humans i els plantegem
que el govern argentí va pel món vanagloriant-se de la defensa que fa dels
drets humans, que com pot ser això. I muntem una situació difícil. Conclusió:
ràpidament l’ambaixador de relacions exteriors el Dr. Taiana (que és un home
molt format en drets humans, i que vol que Argentina tingui representants en
el nou comitè de drets humans) va dir al govern que això hauria d’arreglar-se
i a partir d’aquí es va constituir una taula de diàleg que suspèn terminis i
comencem a dialogar. En la taula hi són presents: per la nació, el Ministeri de Relacions Exteriors, la Secretaria de Drets Humans, l’Institut Nacional
contra la Discriminació i el Racisme i el Ministeri de Salut; per la província
de Buenos Aires, la Secretaria de Justícia, la Secretaria de Drets Humans, els
Ministeris de Salut i Educació. I ara estem cridant a una altra taula de diàleg
en la qual hi haurà diputats, perquè estem demanant modificació de lleis.
Aquesta reunió va ser la setmana passada i vaig quedar impactada, perquè
es va convidar a tots els blocs i només van venir tres persones (dues dones
feministes i un home que gairebé ho és també, un aliat). Quan plantegem la
demanda d’una llei integral, seguint els lineaments de la Convenció Belém Do
Pará que el govern argentí va ratificar en 1994, van dir que això no passaria, i
nosaltres plantegem que la nació va acceptar aquest tractat, que diu que s’han
d’adequar les legislacions internes, però ells insistien que no es guanyaria
la votació, que els altres legisladors no ho coneixen i no els importa. Va ser
molt impactant, perquè no només els jutges ignoren qualsevol tipus de tractat
internacional, sinó que els legisladors que estan fent una llei de violència,
l’estan fent malament, parcial i sense prendre en compte la convenció que
l’estat nacional acaba de signar, i parlem del parlament nacional. Quedem
desconcertades perquè d’una banda l’impacte que donem amb aquesta taula
de diàleg ja és molt fort i alguna cosa positiva portarà, encara que sigui per
la quantitat de gent involucrada, però d’altra banda és increïble i molt difícil
veure aquesta ignorància i irresponsabilitat dels representants de l’estat.
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PREGUNTES
VERENA: Només aportar una cosa important que ha comentat la companya, l’enorme aparell burocràtic que cal transitar, per aconseguir un dret.
També ha dit que en els últims 10 anys (tot el govern Bush) alguna cosa
que es va tractar d’instal·lar fortament i sobretot a Amèrica Llatina és l’empetitiment de l’estat, és a dir, que assumeix menys responsabilitats socials
amb la ciutadania i al mateix temps tanca més les fronteres.
PREGUNTA A VERENA: Has donat un lloc especial a les dones migrants,
em crida l’atenció que hi ha dones que migren sense documents. Si una
d’elles pateix violència, no té possibilitat de reclamar. I les que si en tenen, igualment, les empreses busquen afavorir a les empreses i no a les
contractades.
VERENA: Jo crec que hi ha dues cares: l’alarma davant la immigració, les
invasions i aquestes coses, i l’altra cara que és, en aquest país i que a Catalunya està molt present, l’enorme quantitat de persones sense papers, que
és com s’autodenominen. Efectivament en la dona és una experiència molt
difícil, qualsevol violència que pateixi no pot recórrer a òrgans de l’ordre,
perquè seria expulsada. Després hi ha dipòsits d’immigrants, on la gent
espera ser expulsada.
PREGUNTA A CRISTINA: Podries aprofundir el concepte de dona a gènere
i de gènere a diversitats.
CRISTINA: En principi en la producció feminista dels últims 40 anys,
efectivament no està malament que els conceptes vagin derivant, i això
de passar dels estudis de dones a estudis de gènere va permetre desenganxar-se de tota una cosa biologista i de quedar presa del terme, només
per ser dona. Va haver-hi un avenç útil i va permetre incorporar dins dels
problemes de gènere molts altres actors, com els grups de llibertat sexual
(GLTTV) que es van incorporar gràcies al concepte gènere, sinó no haguessin entrat en el concepte dones. El problema és que en les pràctiques institucionals concretes sota el rètol “problema de gènere” comença a perdre’s
el fet que encara hi ha deutes amb problemàtiques amb les dones. La dona
segueix en desavantatge, però com he dit abans no és que solament volem
igualar les oportunitats. Llavors gènere dóna l’oportunitat d’anar més a fons
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en els paradigmes del sistema perquè és més ampli que dones o homes,
una dinàmica que tracti de pensar un món diferent, no jeràrquic, no binari,
cooperatiu. Ara bé, hi ha un nou corrent de pensament que planteja, correctament en alguns punts, que nosaltres volem un món on es puguin gestionar les diversitats, no importa el sexe biològic ni el gènere que portem,
però també és veritat que això desenganxa més el tema de la problemàtica
real i concreta, encara que la defineix millor i més àmpliament. Cal tenir
en compte el per a què s’usen aquests canvis de termes.
VERENA: Fa molt que crec que no serveix per a res confondre usant termes
que la gent al carrer no podria entendre i la confusió constant al món de
les ONGs entre gènere i dona. A més gènere és políticament correcte, el
Ministeri no deixaria mai que una càtedra es digui Antropologia Feminista,
però sí Antropologia de Gènere.
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TAULA 2
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ACCIÓ EN LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES PER INCORPORAR
LES DISPOSICIONS INTERNACIONALS RELATIVES ALS DDHH
DE LES DONES
Marisa Fernández Gálvez, advocada membre de “Dones Juristes”

Em sento especialment orgullosa de presentar a les ponents i el ponent,
molt breument, perquè els tres tenen un currículum molt important, i crec
que són suficientment coneguts. La primera a intervenir serà Norma Cruz.
Norma és guatemalenca. Li he preguntat: “Com vols que et presenti?”. I
ella m’ha contestat: “Com a activista de drets humans”. Norma és investigadora sobre drets humans i dret internacional humanitari, i actualment
està realitzant una investigació sobre la similitud en els patrons dels crims
de les dones d’avui amb els fets del passat. M’agradaria destacar que va
ser proposada per al premi Nobel de la Pau el 2005.
Seguidament intervindrà Marta Selva. Com sabeu, és Presidenta de l’Institut Català de les Dones; ha estat professora del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona,
i és cofundadora de la cooperativa Drac Màgic. Em sento especialment il·
lusionada de presentar a Marta, i m’agradaria dir que una altra característica que la defineix, que no figura en el currículum, és que és una feminista
activa, la qual cosa em sembla important, molt important.
Finalment intervindrà Raül Romeva. Suposo que el coneixeu. És eurodiputat per Iniciativa i Esquerra Unida, és vicepresident del Parlament Europeu
de la Comissió dels Drets de les Dones. Vull destacar de Raül la seva lluita
per evidenciar i denunciar els femicidis a l’Amèrica Central i Mèxic. Em
sembla, des del punt de vista de la perspectiva de gènere, que estem molt
ben representades al Parlament Europeu per en Raül.
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LLEI CONTRA EL FEMINICIDI A GUATEMALA.
IMPACTE EN L’ÀMBIT NACIONAL I INTERNACIONAL
Norma Cruz, investigadora sobre DDHH i Dret Internacional Humanitari, fundadora i directora de la Fundació Supervivientes, Guatemala

Bona tarda. Gràcies a totes i a tots per haver-me convidat. En primer lloc,
voldria aclarir que jo no sóc una feminista de l’acadèmia, sinó que sóc
una dona que vaig anar prenent consciència dels meus drets en caminar,
em vaig anar autoformant en això. Em disculparan si de vegades no tinc
tot aquest vocabulari. La idea de la meva exposició és parlar de l’estat en
què es troba el tema de la violència al meu país, a Guatemala, i partint
d’aquest, com veiem l’experiència als països de Centreamèrica i Mèxic, que
passen per una situació similar.
Sobre la violència contra les dones
Començaré fent una breu ressenya de com es va anar desenvolupant la
inserció del tema de la violència contra les dones a l’Amèrica Central. Si
bé és cert que Beijing va obrir una porta, com hem vist en les anteriors
exposicions, el procés va ser molt lent i no va ser fàcil aconseguir canvis i
millores en matèria de drets humans de les dones, i molt menys respecte
a la no violència.
Després del conflicte armat, hi ha hagut un fort creixement de la visibilització de la violència contra les dones. Durant el conflicte armat de Guatemala -que va durar 36 anys- va quedar oculta tota aquesta problemàtica
específica de violència contra la dona. Es donava seguiment i denunciava
el tema del genocidi, en el qual tots i totes sabem molt bé que el major
nombre de víctimes van ser dones i nens, perquè des d’aquest moment es
va començar a utilitzar a la dona com un enemic a eliminar. Es deia que
paríem futurs guerrillers i els nens eren aquest futur, així que calia “llevar-li
l’aigua al peix”. Vull recalcar aquest punt. Són dinàmiques que es posen en
marxa simultàniament, a mesura que es camina al costat de les convencions que sorgeixen en l’àmbit internacional. Per exemple, en la CEDAW es
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parla de temes concrets com l’exclusió, de la privació a les dones dels seus
drets i les seves llibertats, i dels drets econòmics, socials i culturals. Alhora
comença un procés amb la Convenció Belém do Pará, que per a nosaltres
a Llatinoamèrica és un instrument molt valuós, perquè s’assenyala i identifica la violència específica contra la dona. En ella, per exemple, se’ns diu
que qualsevol acte, efectuat en l’esfera pública o privada, que ens generi
un dany físic o psicològic és considerat violència. Aquest fet, entre d’altres,
a través de la convenció, va ser com una petita llavor a partir de la qual es
va generar un quadre legislatiu local que va permetre començar a treballar
més clarament la problemàtica de violència contra la dona, una vegada
acabat el conflicte.
A Guatemala el 1996 se signa la pau. El 1997 es produeix la desmobilització, entra en vigència la Llei de violència intrafamiliar, en l’esperit de la
Convenció Belém do Pará, però sense l’especificitat de gènere, sinó ampliada a homes i dones. A Guatemala comencem a adonar-nos, en aquest
moment, d’alguna cosa que ja estava ocorrent des d’abans. Ja no hi havia
guerra ni terra arrasada, ni desmobilització, però sí seguien havent-hi morts
de dones. Què estava passant? Per què seguien morint dones si ja estàvem
immersos en la dinàmica de construir la pau? Vam poder veure els motius
molt més clarament l’any 2001, quan s’informava de 303 morts de dones.
Després vam veure que aquest nombre creixia anualment. A més, quan
s’analitzaven els motius, la forma en què s’havien donat aquestes morts
violentes, vèiem que es repetien els quadres del passat: el quadre de la
violència sexual, el tir de gràcia, la tortura, les mutilacions… I ens preguntàvem: “Bé, aquí què està passant?” Era només una qüestió de cultura
patriarcal i masclista que arrossegàvem des de sempre, o eren també residus del conflicte armat, residus de la guerra? Era com si féssim una bomba
ajuntant el masclisme més tota la càrrega ideològica, més la impunitat,
en un país on el sistema de justícia va ser creat per protegir a criminals i
amagar els crims que es cometien i que mai hi hagués justícia. És a dir,
comptàvem amb un instrument fruit de la Convenció Belém do Pará, però
amb un sistema de justícia creat per a la impunitat, totalment contrainsurgent que calia començar a desmantellar.
És en aquesta dinàmica que ens visita la relatora l’any 2004 i es troba amb
una realitat molt forta, perquè en aquell moment dels 300 assassinats anuals de dones cap arribava a la justícia. Ni un sol cas. Ni tan sols es podia
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assegurar una necròpsia tècnicament ben feta que aclarís els motius de les
defuncions. Quan ella va arribar, el panorama era desolador, amb índexs
altíssims de violència, amb tres assassinats diaris de dones. Per això ella
dóna unes recomanacions que a dia d’avui encara són un instrument de
lluita fonamental per a nosaltres.
La definició de feminicidi
En aquest moment, el feminicidi comença a prendre un apogeu també a
Mèxic amb Marcela Lagarde1. Ella comença a visitar-nos i aporta aquest
plantejament: “Perquè es doni el feminicidi concorren, de manera criminal, el silenci, l’omissió, la negligència i la col·lusió d’autoritats encarregades de prevenir i eradicar aquests crims”. Ens està dient que el feminicidi és la violació sistemàtica als drets humans de les dones en diferents
expressions, i que a això se li afegeix la indiferència de l’estat en forma
d’impunitat. Nosaltres no sabíem com anomenar aquesta problemàtica ni
com situar-la sociològicament, i ella ens va conduir a aquest plantejament.
En resum, les accions deficients que vèiem eren moltes, començant per
l’escena del crim que moltes vegades ni tan sols era investigada. Les autoritats ni tan sols anaven a aixecar els cossos de les dones, i ho acabaven
fent les funeràries, per la qual cosa, sense evidències a seguir, no hi havia
investigació. A més a més, la víctima sempre era considerada culpable, per
caminar a altes hores de la nit, vestida de manera indecent, o per portar
tatuatges o arracades, i això ja deia que era una noia de mala vida. Per tant,
aquest cas no calia investigar-lo. I d’altra banda, hi havia l’amenaça als
testimonis. Així que hi havia una cortina de silenci, ningú volia denunciar
ni testificar, la qual cosa produïa molta impunitat i el que venia a ser com
una invitació a fer-ho.
Davant d’aquesta realitat i sabent-nos amb un dret a la vida, vam decidir
que havíem de batallar, per la nostra vida, per poder sortir de casa sense
por, etc. És en aquest marc que comencem a batallar la llei per enfortir el
que ja s’havia avançat amb la Llei contra la violència intrafamiliar. Perquè
aquesta llei, si bé incloïa certes accions com els allunyaments, no condemnava ni definia com a delicte la violència física o sexual, i vèiem la
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Marcela Lagarde, antropòloga mexicana, feminista i defensora dels drets humans, Catedràtica a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic. Prové del Partit Comunista Mexicà i s’ha presentat com a independent en
les llistes del Partit de la Revolució Democràtica (PRD).
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necessitat de començar a castigar aquest tipus de delictes. Així va ser com
va començar, amb el suport de parlamentàries de Guatemala i de Mèxic,
un diàleg interparlamentari a partir de 2005. Amb aquest intercanvi vam
poder (les dones congressistes) començar a avançar en la creació del que
avui és la Llei contra el feminicidi2. A Centreamèrica va començar una discussió sobre si s’anomenava femicidi o feminicidi. A algunes dones, com
a mi, no ens importava com li diguessin. El tema és que estan matant a
dones i això cal parar-ho i castigar-ho. Així arribem a un acord: feminicidi,
per a la problemàtica social, i femicidi, per a la tipificació del delicte. La
llei diu que “comet el delicte de femicidi qui en el marc de les relacions
desiguals de poder entre homes i dones doni mort a una dona per la seva
condició de dona”. Això es troba en la constitució i no va ser gens fàcil. Al
Congrés hi ha 158 diputats i només 9 són dones, i la tendència era molt
dura perquè es pensava que amb això es generava una nova desigualtat.
Es plantejava per què no es feia també una llei per a homes i centres per a
homes? En tipificar el femicidi com un delicte contra una dona només pel
fet de ser-ho, ja es rescata el problema i es visualitza clarament, i crec que
aquesta és la major aportació que hem fet tant en l’àmbit nacional com en
el regional.
També es va aconseguir inserir en la llei temes als quals no era possible imputar-los penes, com, per exemple, haver pretès infructuosament establir
o restablir una relació d’intimitat o de parella amb la víctima. En poques
paraules, això és assetjament sexual. Portàvem anys batallant i aquí molt
políticament ho vam poder inserir, a més d’anar traient-ho gradualment
fora de l’àmbit privat, perquè la llei s’amplia en parlar d’amics, companys
o coneguts, i no només de la parella o l’espòs, de qui et pot arrabassar la
vida pel fet de ser dona. També s’introdueixen temes importants com la
violència reiterada, el menyspreu a la víctima i la violència sexual. El 90%
dels casos inclouen violència sexual. Es parla del desmembrament, ja que
segueix sent una pràctica. Com a mínim tenim 3 o 5 cossos desmembrats
a l’any i havíem de tipificar aquesta pràctica també. La part que més ens
toca batallar amb els jutges és la misogínia, els propis operadors de justícia
ens diuen que no saben com investigar si va haver-hi misogínia en l’escenari d’un crim. A més a més, una cosa que es va afegir, per la seva actualitat,
2 Llei contra el femicidi i altres formes de violència contra la dona, Decret 22-2008, Diari de Centreamèrica,
Guatemala, 7 de maig de 2008: http://www.congreso.gob.gt/archivos/iniciativas/registro3770.pdf
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és el fet que es mati a una dona en presència dels seus fills. Tenim més o
menys 20 assassinats de dones en presència dels seus fills i filles, els nens
es tornen testimonis presencials i és un procés molt dur. També va quedar
establert que no s’acceptaria justificar cap assassinat o violència contra
una dona al·legant qüestions de costums, tradició o religió.
Resultats després de la llei
Com ens trobem pel que fa a resultats? La llei va entrar en vigor el maig de
2008 i les xifres segueixen avançant. Ja arribem a 500 dones assassinades
durant el 2008. Això vol dir que la llei per sí sola no frena la violència. En
països com el nostre, les lleis es violen diàriament. Es va fer un exercici
al Congrés fa 8 dies, una rendició de comptes del Ministeri de Governació
que informa dels casos que van ser denunciats des que va entrar en vigor
la llei. Els diputats només reporten 168 casos de violència i d’aquests només dos són femicidi. 115 són homicidis, perquè està costant tipificar el
delicte. De tots ells, el ministeri reportava zero sentències, però jo els puc
dir que portem 29 sentències, però ni tan sols des del ministeri ho saben;
és desinterès i falta de control. L’institut mèdic forense ens reporta més
de 100 morts de dones al mes des que es va promulgar la llei. Són més
de 1.500 les dones colpejades mensualment que s’animen a presentar
denúncia i que passen per l’institut mèdic forense. Les dades del Ministeri
de Governació són 195 femicidis i 238 homicidis i judicialment n’hi ha dos
en procés. Per tant, la llei no ha canviat molt la situació, hi ha moltíssim
treball per fer, no hi ha estadístiques ni un llenguatge comú, cal generar
estratègies perquè la llei s’introdueixi més fortament. Sempre dic que la
violència no té fronteres, ni classe social, ni religió. No podem cedir, no
podem deixar que la llei es compleixi a mitges, tenim aquesta obligació,
cal aconseguir fiscalitzar. Hem d’exigir que es compleixi la llei, perquè els
delictes de violència contra la dona són delictes de lesa humanitat i així
han de ser tractats.
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LLEI DEL DRET DE LES DONES A ERADICAR LA VIOLÈNCIA
MASCLISTA A CATALUNYA I REPERCUSIONS EN L’ÀMBIT
SOCIAL I POLÍTIC
Marta Selva, Presidenta de l’Institut Català de les Dones, Catalunya

Vaig a exposar, de la manera més breu possible, en què consisteix la Llei
del dret de les dones a eradicar la violència masclista a Catalunya3, que va
ser aprovada pel Parlament català de forma unànime per totes les forces
polítiques, malgrat la incomoditat que va produir a alguns sectors, que acaben aprovant-la com a gest estètic, però a partir també d’una forta pressió
social sobre el tema. O sigui que ja no queda impune ningú que políticament no es posicioni d’alguna manera contra la violència masclista.
Coincideixo amb Norma Cruz en què les lleis són un punt de partida. En el
cas de Catalunya són el resultat d’un procés de lluita activa de col·lectius
de dones i de feministes i del compromís per part d’alguns municipis de
Catalunya que van tenint poc a poc un compromís amb les dones en la lluita contra la violència masclista. Aquest compromís es va anar donant per la
irredempta posició clara de denúncia davant qualsevol cas per part de les
associacions de dones i de feministes i per la pressió que es va anar generant per canviar la mirada social i l’imaginari públic que es tenia sobre la
violència masclista, o en aquest moment familiar. Aquesta posició de lluita
i denúncia contínua permet que arribi el moment en el qual els mitjans de
comunicació se sumin en aquest procés i actuïn com a lobby de pressió per
als governs i els legisladors, que havien de prendre el compromís d’arbitrar
un conjunt de mesures en relació a la protecció de les víctimes, davant una
4
Llei integral contra la violència de gènere en l’àmbit estatal, i en el cas
de Catalunya es va donar pas a un procés ampli de participació i concreció
que representava una responsabilitat respecte al que ja sabíem.
3 Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, text de la llei, al DOGG
núm. 5123, 2.5.2008: https://www.gencat.net/diari/5123/08115106.htm
4 Llei 1/2004, de 28 de desembre, orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere,
en el BOE núm. 313. 29.12.2004: http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iber
lex&id=2004/21760
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Una llei fruit d’un procés participatiu
Crec que ens trobem en una posició en la qual sabem què cal fer. És cert
que fa 10 anys potser no ho teníem tan clar, però en aquests moments les
institucions han d’assumir la responsabilitat perquè ja se sap què s’ha de
fer. Una altra cosa és que es tingui la voluntat política i l’habilitat normativa per poder fer allò que ja sabem. En el cas de Catalunya, va ser un procés
que va recollir de manera substantiva totes i cadascuna de les aportacions
que van fer les associacions de dones, les associacions especialitzades
que havien atès directament a dones violentades, i també l’experiència
d’aquestes pròpies dones. A partir de totes aquestes experiències i opinions, es va començar a treballar en un text que va ser en el seu moment
il·lusionant i que en forma d’esborrany l’Associació de Dones Juristes va
lliurar a l’Institut Català de les Dones per a, a partir d’aquí, començar tot
el treball de reescriptura i articulació del text, comptant evidentment amb
el consens dins del govern i després amb una fase de participació pública
important. Cal aclarir que així com el que té de bo aquest treball tan consensuat és aquest mateix treball d’anada i tornada d’esborranys i opinions
i discussions, el mateix podem dir del dolent, responsabilitat de l’Institut
Català de les Dones, per inhabilitats que hem tingut en els moments de
consensuar.
Igualment creiem que és un text punt de partida i que té un avantatge en
l’àmbit de les normatives en relació amb altres lleis: és una de les últimes
lleis autonòmiques que va arribar a un parlament autonòmic, és a dir, sembla que aquesta llei a Catalunya és la llei 15 de l’estat, amb la qual cosa
portàvem un cert retard. Això pot ser vergonyant però també ens va suposar
la possibilitat de calibrar molt ben allò en el que altres lleis no havien tingut èxit, o no havien arribat a proposar, i poder obrir un espai nou gràcies a
aquestes experiències anteriors, que va ser la de considerar la llei com no
cenyida a l’àmbit familiar domèstic. El repte era que sabíem què ocorria i
no feia falta encobrir que la violència contra la dona s’exerceix de diferents
formes i en diferents àmbits i que aquesta violència és fruit de la pervivència d’arquetips i rictus i d’una cultura patriarcal que segueix subordinant a
la dona en relació a l’home, que en funció d’aquesta situació alguns homes
passen a pensar en la dona com una cosa que està sota el seu control i que
poden limitar la seva llibertat i autonomia.
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De què parlem quan parlem de violència contra les dones.
La violència masclista
Un altre punt important en el redactat de la llei va ser descriure les diferents formes en què es dóna i s’expressa la violència contra la dona, i en els
àmbits on es dóna. Però també va ser important anomenar de què parlàvem
quan parlàvem de violència contra les dones. I vam decidir en consens amb
el govern anomenar aquesta llei des del positiu i no només des del negatiu.
No es tractava de mostrar només una victimització enunciativa en el propi
text de la llei, sinó considerar que aquesta llei havia de reconèixer, defensar i garantir els drets de les dones i eradicar la violència masclista, i no
violència de gènere, la qual cosa ens va portar a grandíssimes discussions.
Personalment segueixo creient que parlar de violència masclista aclareix les
qüestions i el panorama, perquè discrimina molt bé de quina cultura emergeix aquesta violència, i el fet de discriminar els qui l’exerceixen dels qui no
l’exerceixen. I per descomptat aclarir el debat de les qüestions de gènere.
On concretem aquesta llei? On l’assentem? Ens han dit que la llei tenia un
títol molt llarg, o que tenia molts articles, que era molt reguladora, a part
que era una llei que tenia un altíssim contingut conceptual. Ens semblava
interessant anar generant mesures i obligacions (que és bàsicament l’orientació de la llei ) a les institucions, però a més crèiem important definir
en el text mateix quina orientació havien de tenir aquest tipus d’actuacions
de responsabilitat institucional. Són discussions que semblen estètiques,
perquè, per exemple, els legisladors sempre diuen que una llei quant més
operativa i concreta i amb menys articles millor. Clar, una llei pot tenir un
sol article, com l’Estatut, on es reconeix que les dones tenim dret a viure
en llibertat, cosa que queda bé en un estatut perquè és una llei orgànica de
l’estat que explica una mica com ens organitzem a Catalunya i com creiem
que han de ser els drets de ciutadania. Aquí amb un o dos articles pot ser
suficient, però quan es tracta d’aquesta llei que busca reconèixer i posar
instruments per a la garantia dels drets de les dones, calia acotar molt més
l’àmbit de definició i conceptual des del qual s’orienten aquests recursos
i obligacions de les institucions. Per tant, en la llei hi ha uns principis orientadores bàsics de les institucions que partien de considerar el caràcter
estructural i la naturalesa multidimensional de la violència masclista, especialment pel que fa referència a la implicació de tots els sistemes d’atenció
i reparació. No vam saber veure en aquest moment que la violència a part
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de ser estructural és estructurant i hagués estat bé posar-ho, però si es fa
referència a això en l’àmbit de la prevenció i de manera indirecta, aquest
vessant estructurant de la violència és fonamental per entendre certes actituds, certes materialitzacions d’actituds, justificacions i la reacció de la
misogínia i el masclisme contra qualsevol avanç de concreció i defensa
dels drets de les dones.
L’actuació integral des de l’atenció a les particularitats
Un altre dels principis orientadores de la llei és el que fa referència al caràcter integral de les mesures. Si entenem que el caràcter de la violència
és estructural i la naturalesa multidimensional, lògicament ens obliguem a
actuar de manera integral. Sabem perfectament que la violència contra les
dones no és una ferida només, sinó que l’afectació és integral en la vida.
Per tant, les mesures que es prenguin per actuar contra aquesta violència
han de ser i respondre al criteri de transversalitat de manera que cada poder
públic implicat (i així queda reflectit en la llei) defineixi les accions específiques des del seu àmbit d’intervenció en el marc d’un protocol que ha d’organitzar tota la participació i la responsabilitat institucional al respecte.
Una altra qüestió important era fer referència i reconèixer les particularitats
territorials, culturals i religioses, personals, socioeconòmiques i sexuals de
les dones (i no dels contextos violents) que viuen la violència masclista i
les seves necessitats específiques. Això també és un factor ja sabut. No
es poden plantejar atencions, serveis i recursos més enllà de les realitats i
d’allò que les dones poden assumir en cada moment. Per tant, aquesta llei
busca que l’àmbit de recursos i atenció tingui en compte la centralitat de
la demanda de les dones i que no es produeixi aquell factor, de vegades tan
greu, com és la victimització secundària, on actua la ignorància, el no reconèixer o no saber. Per tant, aquestes particularitats (territorials, culturals,
etc.) exigeixen el desplegament d’una sèrie d’operatius formatius per a tots
i cadascun dels agents que estan intervenint de manera directa o indirecta
en algun recurs, servei o forma d’atenció a les dones.
L’altra qüestió és reconèixer l’exigència d’una actuació de proximitat i equilibri de les intervencions al territori, és a dir, Catalunya és un territori divers,
ric, però a més amb una orografia de difícil mobilitat. I aquesta mobilitat
exigeix que els recursos, en el moment de planificar l’atenció, no només
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siguin sobre un mapa, sinó sobre la realitat territorial per garantir la proximitat i l’equilibri de les intervencions. Per tant, no val només planificar
models estandarditzats, que és més senzill en quant a la gestió, sinó que
els models prenguin aquesta diversitat en el territori per garantir proximitat
i celeritat. Resumint: compromís dels professionals implicats perquè tinguin capacitat de reconèixer aquests principis bàsics, evitar la victimització
secundària i actuar de manera que es garanteixi l’agilitat de la intervenció
i, una cosa molt important, limitar la mediació, perquè va ser molt difícil
d’argumentar, sobretot en la violència familiar domèstica.
No entraré en les diferents formes en què la violència s’expressa, física,
psicològica, sexual i abusos sexuals a dones i menors, violència econòmica;
i en els àmbits de parella, familiar, social, laboral i comunitari.
Xarxa de serveis, sensibilització i prevenció
Es crea per llei el desplegament de la xarxa de serveis: el servei d’atenció
telefònica 900900120 que no actua com una centraleta telefònica, sinó
com un nòdul d’organització, sobretot pel que fa referència a les emergències; el desplegament de serveis d’informació i atenció a les dones en l’àmbit
municipal; la construcció i redistribució dels serveis d’atenció i acolliment
d’urgències; serveis d’acolliment i recuperació, serveis d’acolliment substitutoris de la llar; serveis d’intervenció especialitzada; serveis tècnics de
punts de trobada per a la conflictivitat familiar; serveis d’atenció a la víctima del delicte i servei d’atenció policial. Paral·lelament a aquest X Fòrum
dels Drets Humans, des del Departament d’Interior s’estan celebrant unes
jornades en relació a noves unitats d’atenció a les dones en situació de
violència que va crear el Departament d’Interior i que realment han donat
un tomb important, encara que no estigui consolidat encara, en la forma de
conceptualizar i modular aquesta atenció policial a les dones que van a presentar denúncies. S’amplien els àmbits d’acreditació de la violència. I una
de les diferències substancials amb la Llei integral contra la violència de
gènere és que, per accedir a tots els recursos, excepte a algun com pot ser
l’habitatge, on hi ha concurrència pública, en tots els altres no és necessari
interposar denúncia. Es reconeix que per poder posar una denúncia la dona
ha de poder passar primer per un procés acompanyada per la xarxa. La llei
desplega una sèrie de prestacions, però sobretot insisteix i garanteix el desplegament de la xarxa de recursos, tenint en compte l’equilibri territorial.
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Per definir-la, jo diria que és una llei que descansa molt i que es recolza
molt en el compromís de les institucions en els àmbits de la sensibilització
social i de la prevenció. Aquests són dos espais importantíssims d’actuació
que han estat fortament minimitzats tornant-los pura publicitat, però que
en el cas d’aquesta llei queden perfectament emmarcats com a estratègies
claríssimes per treballar per a l’eradicació de la violència masclista, és a
dir, lluitar perquè es reconegui el problema en la seva dimensió real. Sensibilitzar no és emocionar-nos davant una imatge, sinó prendre consciència
de la necessitat d’intervenció per part dels poders públics davant d’una
qüestió que fins fa poc s’ha considerat d’àmbit privat, per la qual cosa hi
ha un escrutini públic d’aquesta esfera privada. Parlar també de prevenció
en l’àmbit educatiu, però estenent-ho i aprofitant els mecanismes com la
gestió de la diferència sexual, perquè no sigui presa mai com a justificativa
de la discriminació i de desigualtat. Posar en el centre a dones i nenes,
obrint l’àmbit a tota la comunitat educativa, en la qual intervenen també
els mitjans de comunicació, l’àmbit comunitari i social, entre ells, per
exemple, l’associacionisme juvenil, explicant com han d’intervenir per responsabilitzar-se de la necessitat d’avançar en aquest canvi de paradigma
que permet, en definitiva, subvertir aquesta “llei patriarcal” mitjançant la
qual segueix justificant-se la violència contra les dones. En definitiva, el
més important a aconseguir amb la llei és articular una defensa coherent i
contínua d’una reescriptura d’un contracte social entre homes i dones que
ha d’anar acompanyat d’un altre text normatiu, que en el futur esperem
aprovar des del Govern de la Generalitat.
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FEMINICIDI A CENTREAMÈRICA: NIVELL D’INCIDÈNCIA
EN EL PARLAMENT EUROPEU I REPERCUSSIONS EN ELS
GOVERNS AFECTATS
Raül Romeva, eurodiputat per ICV-Els Verds

Bona tarda. Abans de res, ser últim en aquest cas em dóna l’oportunitat de
reduir gran part del que diria perquè ja s’ha dit.
Vaig a partir d’un element que no s’ha dit però que s’ha sentit. Quan parlava, Norma Cruz s’ha emocionat i ara Marta Selva parlava de l’emoció
per generar sensibilització, sense barrejar-les però sí deixant clar que en
aquests temes l’emoció no només és normal, sinó que és un catalitzador.
Perquè estem davant d’una realitat que necessàriament ha d’emocionar.
Ho he pogut viure en moltes ocasions. Justament vinc de Mèxic d’acompanyar a les mares de l’organització “Justicia para nuestras hijas” que és
una de les organitzacions que en Chihuahua treballa més en relació amb
la violència contra les dones i és impossible no emocionar-se. És aquesta
emoció la que ha de canalitzar la resposta, un no es pot quedar amb l’emoció, sinó que l’ha de traduir en sensibilització, i entenc que això és una de
les coses que ens hem de plantejar.
El per què de l’existència de la violència masclista
La violència contra les dones, la violència masclista, l’assassinat de dones, és una realitat, que existeix, per molt que algunes i alguns la vulguin
amagar. Existeix per tres motius i aquí resumeixo el que ja s’ha dit. Primer,
la violència contra la dona existeix perquè existeix una cultura patriarcal i
masclista, imperant o almenys molt generalitzada. I aquí obro un parèntesi.
Vaig tenir ocasió de seguir d’a prop l’elaboració de la llei a Guatemala com
a membre del Parlament Europeu i vicepresident de la Comissió de relacions amb Amèrica Central. Vaig tenir la possibilitat de plantejar diverses
vegades als col·legues de la càmera de representants guatemalenca on o
com es trobava la llei. Se’ns va dir de forma molt clara que era un problema que estava encallat bàsicament per la qüestió de l’assetjament sexual,
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i aquesta va ser la qüestió que va desbloquejar, però hi ha anècdotes que
marquen molt aquesta dimensió cultural. Quan parlàvem amb el President
del Congrés, ens deia que era una qüestió molt important i que les seves
dones ja estaven parlant d’això: “Tenim unes diputades dones que ja ho
estan tractant”. Quan parlava amb Álvaro Colón, ja llavors President del
govern de Guatemala li vaig preguntar com es plantejava ell el tema de la
violència contra les dones. Em va dir que era molt important, que la seva
dona ja estava treballant en això, però jo estava parlant amb el President
no amb la seva dona. No dubto que ella està treballant, però li pregunto
al President. Quan parlàvem amb legisladors mexicans els preguntàvem el
mateix. Ens responien que exageràvem, que ells no els pegaven a les seves
dones. Tot això té a veure amb aquesta cultura de la violència, amb aquesta
cultura masclista, amb aquesta por que molts homes tenen a posar aquest
tema sobre la taula, amb aquesta percepció que això és una acusació personal, o una realitat exagerada d’algunes boges feministes, fins i tot amb
problemes mentals. I no exagero. És el que hem hagut de combatre en
tractar aquest tema a Mèxic, Guatemala, Hondures, El Salvador, Nicaragua
i també a Catalunya. Per tant, no és una realitat apartada del món.
La segona raó per la qual es dóna la violència contra la dona és perquè hi
ha una dimensió estructural que la permet. Hi ha una violència estructural
que té a veure amb aspectes socioeconòmics. Quan un visita Mèxic i Chihuahua i veu l’impacte que han tingut les maquiladores, percep d’una forma molt evident que hi ha una disfunció entre les oportunitats dels homes
i les oportunitats de les dones. O quan circules pels carrers i veus que no
hi ha fanals per poder acompanyar el treball de dones que porten 14 o 20
hores treballant i han de tornar a les fosques sense cap tipus de garantia
de seguretat, hi ha una dimensió estructural. Quan un veu com funcionen
els sistemes de seguretat o de justícia en molts d’aquests països, hi ha
una problema estructural. Les pròpies autoritats mexicanes reconeixen que
a Mèxic entre el 97% i el 99% dels crims queden impunes, i el mateix a
Guatemala, reconegut per les seves autoritats, no per una ONG o per un o
una radical. Aquesta impunitat és el tercer element que permet que aquesta situació existeixi.
Una llei per ella mateixa no resol res i, desgraciadament, ho vivim a Catalunya, a Espanya, a Mèxic que hi ha una llei molt avançada, i a Guatemala
on es va aprovar la llei. Però l’evident és que la llei és el marc per, almenys,
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trencar amb un dels problemes més grans que és la impunitat. Només
aconseguir impunitat zero ja és un pas absolutament fonamental per a
l’eradicació. Tant de bo fos automàtica, però no és així. La llei és necessària, no suficient, però sí necessària. Per tant, a aquests tres elements, cultura de patriarcat i masclista, dimensió estructural i impunitat, hi afegim
que a Mèxic s’està donant una cosa terrible que és la militarització, a més
associada a un fet recentment creixent que és la disseminació de l’exèrcit
pel territori. Això comporta que en lloc d’estar actuant com a agents de
protecció, actuen com a executors de la violència, i en molts casos són
directament els responsables de l’assetjament, violació i assassinat de dones, havent-hi impunitat total en aquest tipus de casos. En el cas de Guatemala, tenim una altra situació també, que és el cas de la postguerra, que
va comportar també unes lògiques que en molts casos imperen. Per tant,
són tres elements: cultura de patriarcat, dimensió estructural i impunitat.
Això és el que, quan vaig tenir ocasió d’ocupar la responsabilitat que tinc
ara, em va portar a impulsar l’elaboració de l’informe del Parlament Europeu que versava sobre l’assassinat de dones a l’Amèrica Central i Mèxic i
la persecució del fenomen.
L’inici del treball amb Amèrica Llatina
Per què Amèrica Central i Mèxic? No perquè només ocorre aquí, ni perquè
és el lloc del món on hi hagi més casos, ni perquè hi hagi una qüestió
genètica de la població. És per raons molt més simples: és perquè va ser
a Mèxic i Guatemala on es va posar sobre la taula la conceptualització del
problema, el feminicidi, i això em sembla una cosa a reivindicar. La realitat desgraciadament existeix a tot el món, però va ser a Mèxic on Marcela
Lagarde i tot el grup de feministes, o a Guatemala el mateix, les qui van
posar sobre la taula que tenien un problema. I no és genètic, és un problema que requereix de mesures legislatives, per la qual cosa cal treballar-lo,
conceptualitzar-lo, veure’n les causes i veure’n les respostes, i aquí és
on va néixer aquesta consciència de resposta. En realitat, en altres llocs
també, però aquí és on va néixer el concepte de feminicidi, i jo li reconec
aquesta qüestió.
Quan un visita la regió i té la possibilitat de parlar amb legisladors i govern
de la nació a Mèxic, sempre els dic que tenen molta obsessió per canviar
la imatge de Mèxic en el costat equivocat. La seva obsessió és que Mèxic
81

no sigui reconegut perquè existeixen aquestes morts: doncs que ho canviïn,
que facin que Mèxic sigui reconegut perquè lluita contra aquestes morts,
que en comptes d’amagar el problema apareguin liderant la lluita contra el
problema. Això és difícil de fer entendre en algunes estructures però és la
batalla que ens va portar a fer l’informe, i és per això que el primer element
era el de la visibilitat. Una cosa de la que no es parla, no es tracta, no
està en els mitjans, no està en debats polítics, que els o les presidents/es
no esmenten quan fan els seus discursos, és com si no existís i per a això
llavors no hi ha recursos, no hi ha opció, no hi ha espais, no hi ha mitjans
i hi ha impunitat. Per tant, aquesta visibilitat era fonamental. Per resoldre
un problema cal posar-lo damunt de la taula, veure’l, desgranar-lo, veure
on estan les parts, on cal atacar, buscar la integralitat de les respostes,
etc. Això que de vegades pot semblar molt obvi, en alguns llocs no ho és. I
és la primera batalla que vam haver de lliurar en alguns països perquè fos
tingut en compte.
La segona qüestió és la reforma dels sistemes de justícia i els sistemes
d’investigació. És lamentable veure com en molts casos la impunitat respon a una mala gestió de les proves, a una desaparició de les proves pericials, a una mala manipulació de les proves, o sigui una dolenta praxis
des del punt de vista policíac. Per tant, és necessària la formació de la
policia, dels sistemes judicials, dels fiscals i de les fiscalies, la formació
de l’administració pública, per entendre també com respondre a certes
denúncies que són indicadors que pot haver-hi alguna cosa darrere i, per
tant, aquesta integralitat és la que d’alguna forma nosaltres vam voler posar sobre la taula.
I un tercer element que em sembla molt important i que ha estat un dels
aspectes més importants de tot el procés és l’acompanyament de les víctimes, la reparació, en primer lloc, però sobretot també l’acompanyament
per part de nosaltres que som el Parlament Europeu. Si bé no tenim possibilitat de decidir en les polítiques públiques internes d’aquests països, sí
tenim ocasió d’actuar com a altaveus, no com a portaveus. Aquestes organitzacions tenen els seus portaveus i no tenim necessitat de substituir-los,
però sí podem actuar com a altaveus d’aquestes organitzacions, perquè en
molts casos (i això ho he vist amb els meus propis ulls) les organitzacions
de víctimes acaben sent les criminalitzades, és a dir, que les autoritats públiques en comptes d’ajudar als qui estan demanant justícia legítimament i
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al seu pesar, perquè qui crea una organització de víctimes d’alguna cosa ho
fa sense desitjar mai fer-ho, no perquè tingui cap interès a dedicar el seu
temps a això sinó perquè s’ha trobat amb aquesta situació. I encara que,
al seu pesar, han plantejat un treball organitzat, se les ridiculitza, se les
destrueix, se les persegueix o amenaça. En aquesta situació era molt difícil
no emocionar-se i no respondre, i això era important des d’un punt de vista
de la visibilitat, de reconèixer el treball que estaven fent i actuar des d’un
punt de vista pràctic com un altaveu que moltes vegades els ha permès
entrar en contacte amb les autoritats locals, gràcies, entre d’altres coses,
al suport d’organismes internacionals, ja que els governs no s’haguessin
ajuntat per sí sols. Per tant, aquest tercer aspecte que a mi em sembla
fonamental és clau.
Quan Lucha Castro, una encarregada de l’organització “Justicia para nuestras hijas”, rep amenaces de mort, per haver involucrat al Parlament Europeu en aquestes qüestions, vam haver de dirigir-nos directament al president Calderón a demanar la seva empara en aquesta postura. En qualsevol
cas a mi el que em sembla fonamental és que quan el Parlament Europeu
s’involucra no és per afany intervencionista, i és alguna cosa amb el que
hem hagut de batallar sempre. “Què fa vostè aquí amb el nombre de morts
que té vostè al seu país? Ocupi’s de casa seva abans de venir aquí a dirnos què hem de fer”. Això m’ho deien els governants. La resposta és molt
simple. Hi ha una diferència fonamental. Aquí a Europa, per tot el que s’ha
vingut fent i pel que s’ha treballat, no hi ha un sol responsable que hagi
comès un crim d’aquestes característiques que estigui impune, això és el
que s’exigeix, perquè el que es busca és que la impunitat sigui zero.
Línies futures de treball del Parlament Europeu
Acabo amb dues línies de treball futures, una qüestió important que vincula i resumeix el que hem estat dient. Hem iniciat una campanya dins
del Parlament Europeu, en l’àmbit europeu que consisteix en l’establiment
d’una figura que es diu “Enviada especial de la Unió Europea en relació
a la violència contra les dones o als drets de les dones” (el nom està per
definir-se). I ho hem fet pel que hem dit fins ara. Una cosa de la que no es
parla, que no s’esmenta, que no està en les agendes de debat de la Unió
Europea, o en les dels caps d’estat o ministres, és com si no existís. És
important que hi hagi algú que tingui aquesta funció de lideratge. No es
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redueix tot a això, però és una peça fonamental per crear aquesta visibilització i aquesta transversalitat, aquest meanstreaming que moltes vegades
els saxons ens plantegen. Per tant, aquesta és una línia que pretén que a
partir de l’experiència mexicana i centroamericana puguem expandir-la, exportar-la a la resta del món, que positivitzem aquesta lluita, no victimitzem
la realitat sinó que aprenguem d’aquesta realitat, sobretot de la lluita que
hi ha hagut contra aquesta realitat i exportem-la, quan parlem del Congo o
de Japó, d’Algèria o el Marroc. Aquesta és una realitat que existeix a tot el
món i és important que tinguem aquesta visió. Acabo amb aquesta necessitat de canalitzar aquesta emoció cap a l’acció política, però sobretot amb
una reflexió (que marca el tancament dels actes de l’organització “Justicia
para nuestras hijas”) i que és “ni una més”. Crec jo que aquest és l’objectiu, mentre hi hagi una sola víctima més, m’és igual quin sigui el país en el
que n’hi hagi, la lluita és mundial.
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PREGUNTES
PREGUNTA A NORMA: Des del desconeixement que tinc, Norma, quina
és la pena que s’imposa a Guatemala als qui cometen feminicidi, o sigui,
quina pena contempla la llei? I d’altra banda, es contempla en el marc de
la llei que el feminicidi és comès per dones contra dones? Per què dins del
concepte que hem conegut de Marcela Lagarde ella també parla de la mort
de dones a mans d’homes.
NORMA: Respondré tècnicament. La llei contra el femicidi estableix una
pena de 25 a 50 anys a la persona que el cometi. No s’especifica si és
home o dona. Fins al moment els dos casos dels quals parla l’organisme
judicial estan en fase d’investigació. Encara no sabem si casarà o no casarà la figura. És un repte que tenim: veure si la figura casa amb el delicte,
poder unir totes les proves de manera que ens casi el delicte amb la tipificació. En el cas de la nostra organització, que som dones supervivents
a aquesta violència, la nostra posició és treballar la figura d’assassinat
alternativament al femicidi, perquè no volem crear un espai que permeti
que els agressors quedin en la impunitat. I el que creiem molt important
és que, a part de l’enunciat polític que han de tenir aquestes lleis, hem
de garantir que tècnicament i jurídicament quedin ben travades perquè no
quedi cap petita part oberta a la impunitat. En aquesta mateixa llei ja es
parla que l’any que ve hem d’introduir-hi reformes perquè té buits tècnics
jurídics que a la llarga beneficiaran a l’agressor i no a la víctima, i estem
en aquest procés. Nosaltres no estem conformes amb la quantitat d’anys
de pena, perquè disposem del Codi Penal que ens permet més quantitat
d’anys de pena. Seguirem lluitant.
PREGUNTA A MARTA: En la llei autonòmica de Catalunya que ha explicat,
es tipifica la violència masclista? Si és així, quin és la pena que s’imposa?
O aquesta tipificació ja existeix en el Codi Penal espanyol?
MARTA: Aquesta és una llei autonòmica que no afecta al Codi Penal, és
una llei de dret i que el que fa bàsicament és articular i construir els
compromisos de les institucions en relació a la sensibilització, prevenció,
detecció, atenció, recuperació i reparació de les dones en situació de violència masclista. Però a Catalunya no tenim competències per modificar
el Codi Penal ni fer lleis penals, ja que aquest és un àmbit civil. Sí que
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nosaltres definim de què estem parlant quan parlem de violència masclista
i queda descrita. Encara que hi ha una sentència en un jutjat de Valladolid
que parla de violència econòmica, que es va aprovar cap a març de 2008,
tampoc sabria dir si l’explicació d’una decisió judicial pot emparar-se en
alguna cosa que no està en la llei orgànica.
MARISA: El que es va tipificar com a violència econòmica en el Codi Penal
estatal (l’estat espanyol és l’únic que pot definir delictes, procediments i
penes) és l’impagament de pensions acordades en resolució judicial, i això
és el que en algunes sentències s’ha entès com a violència econòmica.
PREGUNTA A MARTA: Al pressupost per a 2009, quina és la partida per al
desenvolupament de la llei en cada departament?
MARTA: Encara no estan tancats els pressupostos, es troben en debat parlamentari amb la qual cosa el tema està obert. Però el que sí es presenta i
està aprovat són prop de 62 milions d’euros com a mínim, perquè són dues
partides que no estan incloses aquí i que s’han d’aprovar per pressupostos
de la Generalitat, que són partides extraordinàries. El que sí està aprovat és
el Programa anual d’atenció a les dones en situació de violència masclista,
que és l’eix 6 del Pla de polítiques i dones del govern de la Generalitat de
Catalunya. Aquest, com tots els eixos, té la seva assignació pressupostària,
que és el resultat del compromís que cada departament, d’interior, de salut, de cultura... compromet per al desenvolupament d’aquest programa.
Una cosa és el contínuum després de la llei que van desplegant els ajuntaments, i una altra cosa són aquells articles que exigeixen un desplegament
reglamentari a part que han de moure partides diferents que les que estan
assignades a aquell programa. Fins que no s’aprovi el decret de desplegament d’aquest reglament no entra en funcionament la partida, però hi ha
consignacions que estaven ja pactades en la memòria de la llei. La gran
diferència en aquests moments és que el govern no entra cap projecte de
llei al Parlament si no té memòria econòmica certificada. Una cosa diferent
és que aquesta sigui plenament satisfactòria, però en tot cas és transparent. El govern presenta la llei i, acompanyant-la, presenta aquesta memòria
econòmica, per la qual cosa assumeix el compromís enfront d’aquesta assignació, que tampoc dic que sigui sempre satisfactori, però sí que en el
moment de discutir qualsevol llei al Parlament es té la memòria econòmica
al costat.
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PREGUNTA A MARTA: La meva pregunta era pel tema de rendició de
comptes a la societat, saber com s’entén i com s’explica la llei. Després de
l’aprovació d’una llei, quina repercussió pressupostària té i quin control o
quina informació a la ciutadania hi ha?
MARTA: Això de fet és públic. El pla està penjat a la pàgina web de l’Institut
Català de les Dones i allí està també la certificació econòmica per departament en relació a tot el pla, però també respecte a tots els eixos. Al seu
torn hem fet una compareixença parlamentària, la qual cosa no hem fet de
manera grandiloqüent, però, per exemple, s’ha presentat en el Consell Nacional de Dones de Catalunya, en el plenari del Consell i també es rendeixen
comptes al Parlament. Aquesta és una de les coses que introduïm en el pla
2005-2007 que nosaltres hem fet, i que al meu entendre ha donat un molt
bon resultat, encara que ho podem analitzar sobretot quantitativament i no
qualitativament perquè no tenia encara indicadors. En canvi, el pla que
hem aprovat el 2008-2011 a partir del pressupost anual inclou indicadors
a instàncies de l’avaluació que ens va fer l’IGOP (Institut de Govern i Polítiques Públiques). En el pla anterior nosaltres no havíem posat indicadors
suficients, sí de quantitat, però no de qualitat. Ara en l’avaluació 20082011 entrem en indicadors de qualitat, i aquí caldrà veure com tot això entra en la mecànica d’avaluació, que té la seva complexitat. A més una cosa
molt important a tenir en compte és que quan treballes en polítiques de
dones, necessàriament, els mecanismes administratius han d’acollir allò
nou i han de canviar. I aquí hi ha un treball a fer. No pots avaluar si no tens
estadístiques desagregades per sexe, o un informe d’impacte de gènere, de
programes o inversions, i per a tot això cal generar un canvi cultural dins
de l’administració, amb l’objectiu de millorar l’eficiència. La justificació
és clara perquè dius: jo estic molt millor amb com van anant les coses. I
aquí sí que em sembla important tenir en compte això que anomenem la
perspectiva de gènere. Per exemple, en programes com una partida pressupostària en esports en centres d’alt rendiment, mires l’estadística i és
perfectament paritària la distribució dels recursos, però això obliga a crear
una tècnica per avaluar en perspectiva de gènere, cosa que no es pot fer
des de l’administració, necessites un coneixement. Avui per sort tenim una
acadèmia que forma en gestió de polítiques públiques i aquí es va acomodant tot l’instrumental. Seguint l’exemple d’esports, el tema no estava en
què no tinguessin el mateix import com a benefici, però el rendiment de les
dones fos tres vegades més gran (aquest exemple és inventat), amb el que
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aquí estava la fractura en dos sentits: un, que les noies amb millor rendiment, si s’invertís més en elles podrien fer més coses, podrien augmentar
el seu rendiment; i dos, es veia que el treball que es feia amb els nois no és
correcte. I aquí pots gestionar la diferencia noi/noia en un àmbit educatiu
o formatiu. Crec que ara l’acadèmia de gestió en polítiques públiques està
generant dones i homes amb capacitat d’incorporar i treballar i aportar
coneixements a tota aquesta nova gestió que les polítiques públiques van
incorporant ja no només en temes de gènere o dones, sinó també en temes
de sostenibilitat i governabilitat.
PREGUNTA A NORMA I A RAÜL: Jo recordo que el 2005-2006 ni tan
sols hi havia estadístiques de les morts de les dones, només constava si
les mataven per ganivetades o d’una altra forma. En la segona missió de
Nacions Unides [a Guatemala], jo tenia coneguts que van decidir renunciar perquè hi havia un problema tan greu amb la justícia, des de la universitat, jutges, o policia... Com s’aconseguirà aquest canvi de mentalitat
de policies, jutges, etc.? Qui s’encarrega de la formació perquè ho facin
bé i entenguin moltíssimes coses, no només la violència, sinó també les
desigualtats? Com ho controlarà aquesta fantàstica comissió que heu creat
a la Unió Europea? Jo conec Guatemala i era tristíssim. S’ha format ja la
comissió de les parlamentàries de la dona del president perquè tractin la
violència? Quan jo vaig marxar el 2006 anaven a reunir-se per publicar les
estadístiques, perquè tothom tenia estadístiques diferents. Estan ja centralitzades en algun lloc? Les seves estadístiques són generals o són les de
la seva organització?
NORMA: Segueix sent un buit grandíssim no disposar de xifres i creguin-me
que em fa molta pena que, a tants anys de Beijing, a Guatemala estiguem
parlant de salvar la vida. Jo no sé si vostès poden veure en mí aquesta
sensació de frustració, que les dones en comptes de lluitar pel dret a més
educació, pels nostres drets sexuals i reproductius, estiguem encara en la
reivindicació primària de la vida. Què va ser el que ens va frenar el nostre
caminar? Ara en estadístiques seguim estant malament, però jo crec que
hi ha una altra cosa que és el que s’acaba de parlar: es promulguen lleis
però l’important és el suport monetari del govern per poder dur-les a terme.
A Guatemala s’ha promulgat aquesta llei que ens va donar un contingut
polític, però ara estem negociant el pressupost. Així que veurem quants
diners es donen perquè la llei s’implementi.
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Què s’ha fet en concret? En matèria de formació de jutges, Espanya ens ha
recolzat moltíssim, han anat i vingut moltíssims operadors de justícia. En
alguns casos hi ha hagut realment resultats molt bons. Nosaltres hem aconseguit, com a fundació, dues condemnes molt bones, amb perspectiva de
gènere. Els operadors de justícia han fet un bon plantejament de la gestió
de la misogínia, i hem tingut condemnes exemplars, però encara queda
molta feina. Amb la policia, allò que nosaltres hem fet és haver d’estar aquí
i aprendre. De vegades m’és difícil no emocionar-me perquè nosaltres per
veure com s’ha de treballar una escena del crim vam haver d’anar a veure
com la treballaven l’MP i la policia. Cada cop que una trucada avisava d’un
cos sortíem corrents, fins i tot de vegades arribàvem abans que la policia i
el Ministeri de Governació. I clar que això a la policia li sentava malament.
Deien: “Aquestes d’on vénen a dir-nos com hem de fer el nostre treball”.
Però només així aconseguim que el 2005-2006 entressin els equips
d’escena del crim amb major capacitat a treballar, i així i tot se’ns filtren
alguns errors en les escenes, perquè és mentida que tinguem una capacitat
sostinguda d’estar tots els dies cobrint de 3 a 5 escenes de crim. Però això
va ajudar molt al fet que ells comencessin a posar més atenció als aspectes
tècnics. Respecte a la policia estem implementant una capacitació cada
8 dies amb tots els membres de les comissaries, que si tenim en compte
que moltes vegades els agressors són membres de seguretat, com sempre
dic, de vegades m’està tocant capacitar al qui va matar. Però com a mínim
s’ha aconseguit evidenciar el compromís que tenen les forces de seguretat
amb oferir protecció. Vull compartir amb vostès que el 2005-2006 per
aconseguir una mesura de seguretat passaven dos mesos; quan s’aprovava
la mesura de seguretat la víctima ja portava mes i mig assassinada. Avui
amb el suport de la Unió Europea hem aconseguit crear jutjats de torn que
en 4 hores ens aproven la mesura de seguretat i sota pressió aconseguim
que en el mateix moment la policia vagi i l’executi. Això no treu que encara
hi hagi morts a lamentar, però sí hem aconseguit que el sistema respongui,
però ha de ser molt puntual per no donar marge a l’operador de justícia
a interpretar el cas com ell desitgi. I és important al meu entendre deixar
clar el valor de l’acompanyament internacional, perquè va ajudar moltíssim
a aconseguir totes aquestes coses. L’acompanyament de la relatora, de la
Unió Europea, d’Espanya, ha aconseguit que caminem moltes vegades a
passos agegantats. Si mirem el procés que aquí o a Mèxic ha conduït a tenir aquest tipus de legislació i mirem a Guatemala de 2005 cap aquí, que
hàgim donat aquests salts és bastant.
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RAÜL: Una mica, només per desmitificar, tot depèn de la voluntat política
i personal dels qui estan portant els projectes de torn. És tan trist o tan
complicat o tan fàcil com això. Si en les delegacions de la Comissió Europea en el terreny hi ha persones sensibles, que entenen la qüestió, que
escolten als qui tenen coses a dir, l’execució dels projectes o programes
dels recursos en aquesta línia es faran bé; si no es faran malament. I tenim
de tot. En aquest sentit, el treball que hem fet des del Parlament Europeu
és no només parlar amb les autoritats mexicanes sinó amb les europees,
entendre i fer entendre que les delegacions han de fer d’aquest un tema
prioritari. No és estrany que una delegació de la Comissió Europea en el
terreny es dediqui fonamentalment a qüestions d’acords comercials i promoció d’intercanvis comercials entre parts, etc. Col·locar aquest tema en
l’agenda política és la clau, o sigui, entendre que aquesta no és una qüestió
secundària. La Unió Europea no té un acord de lliure comerç (TLC) amb
aquests països, s’està treballant en acords d’associació i això significa que
hi ha una part comercial, però hi ha una part de cooperació i una darrera,
de diàleg polític. I en aquest àmbit depèn de la voluntat política i la sensibilitat de qui està executant el programa que es posi més o menys èmfasi
en aquesta qüestió. Per això insisteixo en la figura de l’enviada especial,
perquè és l’única forma d’assegurar que hi haurà una mica aquest seguiment o supervisió constant per veure si les coses es fan bé o no.
PREGUNTA NORMA: En el documental “Paradís dels assassins”5 s’esmenta
que els violadors en contreure matrimoni amb la víctima queden lliures de
culpa o de procés judicial. Volia saber si això és així o si es va modificar
amb la llei.
NORMA: L’article 230 del Codi Penal de Guatemala establia que a un violador se li perdonava l’acte de violació si es casava amb la seva víctima,
perquè allà a Guatemala la legislació de delictes sexuals el que protegeix
és l’honor de l’home i no sanciona gens el delicte. Fa dos anys es va aconseguir que es declarés inconstitucional i es tragués, però van caldre més
de sis anys de lluita perquè això succeís. Però sí que es mantenen altres
legislacions i el nostre codi que segueix tenint vigència encara sobre la llei
de femicidi, encara fa referència a dona honesta i a vocabularis summament discriminatoris.
5 Documental “Killer’s paradise”, Giselle Portenier, National Film Board, Canadà, 2007.
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PREGUNTA A RAÜL: De quina manera aquesta comissió està recolzant als
activistes de drets humans i als seus familiars? Fa una setmana va arribar
una acció urgent d’Amnistia Internacional d’un familiar de la Sra. Norma
Cruz, i vull saber com intervenen vostès en això si és que hi intervenen.
RAÜL: Existeixen diferents nivells d’acompanyament. La Comissió de drets
de les dones del Parlament no té competència sobre això, però estic també
en la Subcomissió sobre drets humans, i una de les seves funcions és el
seguiment de la implementació de les línies directrius, però només les
aprovades per la Comissió Europea, que són les defensores dels drets humans. Aquí sí que hi ha un mandat específic. La comissió té l’obligació de
garantir que en aquells països on treballa, els defensors dels drets humans,
pel sol fet d’exercir la seva funció, no estan amenaçats. Des del punt de
vista del Parlament, sempre que tenim denúncies, hem de posar aquesta
qüestió en coneixement de la comissió perquè faci les preguntes a les autoritats locals pertinents. L’interlocutor no és el Parlament, és la comissió.
La Unió Europea es comunica amb els països amb els quals té relació a
través de les seves delegacions de comissió, per tant, el que nosaltres fem
és requerir a la comissió perquè certs casos, els que ens arriben i dels quals
en tenim coneixement, arribin a les autoritats locals per fer un seguiment
de com està la qüestió, responent moltes vegades a crides com aquesta que esmentaves encara que aquesta puntualment no la conec. L’altra
qüestió és que, precisament en aquest àmbit, paral·lelament a la figura
d’enviada especial de la Unió Europea, hi ha una altra proposta (en principi
la presidència francesa ja l’ha aprovada i ha dit que vol portar-la en davant)
d’adopció d’unes línies directrius de protecció dels drets de les dones i de
les dones, és a dir, que des del punt de vista de prioritats de la Comissió
Europea en el terreny un dels aspectes que centrarà la seva atenció són els
drets de les dones. Una cosa és el paper i una altra la praxis, però el fet que
estigui plantejat ja ens autoritza al Parlament Europeu a fer un seguiment
d’aquests casos, perquè ja té un marc en el qual basar-se per poder saber
si s’està complint o no. És un procés més lent, el Parlament Europeu és
colegislatiu i per això té les competències que té. No és l’executiu, que és
qui ha d’actuar en aquests casos.
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TAULA 3
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PROCESSOS DE RESISTÈNCIA DE LES DONES:
LES SEVES LLUITES I INCIDÈNCIA LOCAL I GLOBAL
Tona Gusi, periodista representant de la Xarxa Internacional de Dones Periodistes
i Comunicadores de Catalunya - Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió
de Gènere (XIDPIC.CAT – RIPCVG)

Bon dia. En primer lloc, vull felicitar a Cooperacció per dedicar aquest X
Fòrum dels Drets Humans a la situació de les dones en la cooperació internacional en les relacions Nord-Sud. En segon terme, vull agrair la invitació
que ens han fet a la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores amb Visió de Gènere a moderar aquesta taula. Acabem de celebrar
una trobada mediterrània al sud del Marroc i celebrarem la tercera trobada
internacional de la xarxa a Bogotà l’any vinent 2009.
Vaig a presentar-vos a les tres companyes que intervindran en aquesta tercera taula, sota el títol de “Processos de resistència de les dones: les seves
lluites i incidència local i global”. Parlarà primer Zohra Koubia. Ella és del
Marroc, més precisament, d’Al-Hoceima en el Rif. Després parlarà Patricia
Jaramillo de Colòmbia i, finalment, Ana Milena que també és colombiana i
que fa un any que és a Barcelona.
Comencem per Zohra Koubia. Ella em comentava que, del seu currículum,
la cosa que més vol destacar és que està treballant a l’Associació del Fòrum
de Dones d’Al-Hoceima i, pel seu vessant professional (és economista), ha
anat teixint xarxes entre aquests dos vessants seus que són, d’una banda, el
gènere, les dones, la seva capacitació, formació i associacionisme, i, d’altra banda, els treballs de desenvolupament. Ha treballat com a consultora
tècnica del PNUD, d’Oxfam, però el seu treball es continua centrant al nord
del Marroc. En la ponència d’avui parlarà de la nova Mudawana (Codi de
la família marroquina) i la seva aplicació efectiva en la situació de la dona
marroquina emigrada. Parlarà d’aquesta renovació del Codi de la família,
que tant ha costat a les dones del Marroc i a les associacions de dones i
que fa poc es va aconseguir, però que encara és molt difícil d’aplicar.
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Després tindrem a Patricia Estela Jaramillo, professora del departament de
Sociologia i Directora de l’Escola d’Estudis de Gènere de la Facultat de Ciències Humanes de la Universitat Nacional de Colòmbia, de la qual va ser
vicedegana. També va ser Directora de Participació en l’alcaldia de Bogotà
entre 2004 i 2006; per tant, va fer una incursió en la política de dones.
El seu treball, bàsicament a partir de la docència, és formar part dels comitès avaluadors de projectes en àmbits nacionals colombians i en l’àmbit
internacional sobretot amb Canadà, en els projectes que finança l’ambaixada de Canadà a Colòmbia i també l’Agencia Espanyola de Cooperación
al Desarrollo. En temes de gènere i dones, ha entrat també en l’anàlisi de
tractats de lliure comerç.
Finalment, Ana Milena González, de qui ja hem dit que fa un any es troba
a Barcelona, està becada per la “Taula Catalana per a la Pau i els Drets
Humans a Colòmbia” i recolzada en el seu treball per Cooperacció. En la
seva presentació, ens presentarà la Ruta Pacífica de las Mujeres a Colòmbia. La Ruta, que va sorgir fa més de 12 anys, té com a objectiu visibilizar
i denunciar la violència, promoure la resolució política del conflicte armat
a Colòmbia i incidir en la participació política de les dones.
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DONES AL MARROC: LA NOVA MUDAWANA I LA SEVA
APLICACIÓ EFECTIVA. SITUACIÓ DE LA DONA MARROQUINA
EMIGRADA
Zohra Koubia, advocada, Associació Forum des Femmes Al-Hoceima - Rif, Marroc

Bon dia. Gràcies a Cooperacció per convidar-me a participar en aquest
fòrum. Parlaré del Codi de la família al Marroc i del seu procés de canvi.
Aquest codi es deia Mudawana, i ara Codi de la família.
La Mudawana és un estatut de família que es va elaborar a partir de la llei
de l’Alcorà el 1957 i es va aprovar el 1958 després de la independència
política del Marroc. És presa com una cosa sagrada i no es pot modificar
perquè és com si es volgués modificar l’Islam.
El llarg camí per canviar la Mudawana
Hi ha hagut moltes males experiències de dones que en els anys 1961,
1968 i 1984 havien intentat entaular un procés de diàleg sobre la Mudawana i que finalment van fracassar. L’any 1993 hi va haver una petició
d’un milió de signatures per canviar alguns articles del Codi de la família,
com, per exemple, que les dones poguessin casar-se sense necessitar l’autorització del pare o d’un germà, o en cas de ser una dona divorciada sense
necessitat de l’autorització d’un fill gran. Es van reunir aquestes signatures
per a la petició, al mateix temps que un grup va fer una declaració per manar matar-nos per signar aquesta demanda.
Un any després, el rei Hassan II va declarar que el tema de les dones no
pertanyia als partits polítics ni als moviments socials, sinó que li pertocava
només a ell. Val aclarir que el rei és el líder religiós i la constitució l’autoritza
a tot. Per tant, és ell, qui pot fer modificacions en la Mudawana. I el 1993 es
va produir el primer canvi. Si bé el canvi que es va fer en aquest moment no
va ser important en sí mateix, va ser molt important per a les dones i les organitzacions de drets humans el fet que es pogués modificar la Mudawana, que
s’obrís una oportunitat per introduir-li canvis i que ja no fos tan sagrada.
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L’any 1998 amb un govern d’alternativa socialista, un Ministre de Família
va elaborar un pla d’integració de les dones amb la col·laboració de la
societat civil. Aquest “Pla d’acció nacional d’integració de les dones en
desenvolupament” té tres àrees, una de les quals jurídica que plantejava
que es podia canviar la Mudawana. Hi va haver un gran debat sobre aquest
pla en tot el Marroc i al final el govern el va deixar a mans de la societat
civil per defensar-lo, però no el van aprovar ni el govern ni el parlament.
Durant el debat, es van donar dos discursos: un de modern i progressista
que defensava el pla i un altre de conservador que deia que el pla anava
en contra de l’Islam, la religió i la constitució. Es van celebrar dues grans
manifestacions, una a Rabat i una altra a Casablanca. La de Rabat va ser
impulsada des del Moviment femení de Drets Humans i la de Casablanca
va tenir la particularitat que per primera vegada les dones islamistes van
tenir autorització per manifestar-se públicament. D’alguna manera es tractava de mostrar-nos que també hi havia gent que pensava diferent de nosaltres (les defensores dels drets humans), i que per això no es podien fer els
canvis que demanàvem. Evidentment va ser per aquesta raó per la que les
van autoritzar a manifestar-se. Després va seguir un debat molt interessant
i hi va haver molta polèmica.
L’any 2002 el rei va anunciar que havia creat una comissió per modificar
la Mudawana, però aquesta vegada la reforma s’impulsava des del Parlament marroquí. Aquesta comissió es va prendre moltíssim de temps sense
donar cap informació del que estava debatent, fins que el rei va demanar
informes i aquí va ser quan es van fer els canvis que perduren fins avui.
Cal dir que els canvis es van donar per la pressió de la societat civil i dels
moviments de drets humans, però també com a resposta a les demandes
de les organitzacions internacionals com les de la Conferència de Beijing,
i també es van fer per demostrar que el Marroc ha canviat i que canviava
el seu Codi de la família. Va suposar una publicitat més important fora que
dins del Marroc, ja que des de fora es creia que el canvi era tan gran com
per creure que les dones havíem arribat a la igualtat. I ara quan fem manifestacions els homes es queixen perquè “demanem massa”, ja que diuen
que tenim tots els nostres drets.
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L’abast dels canvis a la Mudawana
La realitat és que en la pràctica el canvi no ha estat tan gran. Per exemple,
una dona pot casar-se sense consentiment del seu pare, germà o tutor, però
també està escrit que pot triar si vol un tutor. Fins al moment la majoria
de dones se segueixen casant d’aquesta manera, ja que quan una dona va
al jutjat el primer que li pregunten és si vindrà amb el seu pare o el seu
germà. Si la dona té educació potser li digui que no i que no fa falta, però
la gran majoria de les dones (moltes vegades camperoles i analfabetes) per
por o per vergonya van amb el seu pare o germà. Un altre canvi introduït és
l’edat mínima per contreure matrimoni establerta en 18 anys, però també
està escrit que el jutge pot autoritzar a una menor de 18 si considera que
ella és capaç de portar endavant una llar.
Un altre canvi important és que ara la dona té dret a divorciar-se. Abans ni
tan sols se li informava que el seu marit s’anava a divorciar d’ella fins que
li arribava la carta del tribunal. Hi havia dones que vivien potser un any
amb el seu marit sense saber que estaven divorciades. Ara l’home no pot
divorciar-se sense informar a la dona, i la dona pot demanar el divorci. En
la nostra associació hem tingut casos de dones que han demanat divorcis
que han trigat 14, 17 o 20 anys. Imaginin-se una dona que es casava als
17 anys, després se separava i havia de tornar a la casa del seu pare a esperar el divorci sense poder refer la seva vida, mentre l’home podia casar-se
i tenir més fills. Ara sí té aquest dret.
Un altre canvi important és respecte a la poligàmia. Abans la Mudawana
permetia a l’home casar-se amb quatre dones. Des de 1993 l’home només
havia d’informar a la dona que s’anava a casar amb una altra. Ara per poder
fer-ho ha d’obtenir autorització de la primera o la segona esposa, o sigui,
que té dret a les quatre dones si la seva dona li dóna l’autorització. Però
aquí hi ha una cosa interessant: si l’home demana autorització tres vegades
i la dona la hi nega les tres vegades, automàticament el jutge pot divorciarlos. Aquest és el canvi que tenim i molts homes no ho saben. Però com al
Marroc la majoria de les dones no tenen un treball fix i no poden tornar a la
casa del seu pare o germà amb 3 o 4 fills, els donen als seus marits l’autorització per tenir, com a mínim, un lloc per viure perquè no tenen on anar. Un
altre canvi concerneix a la dona immigrant. Abans les immigrants no podien
casar-se en un acte civil i ara poden casar-se on vulguin (a d’altres països) si
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hi ha dos testimonis musulmans, ja que després aquest acte de matrimoni
es farà oficial al Marroc. Abans només podien casar-se al Marroc.
Aquests són els canvis, però quan arribem a la realitat, què passa? Per
exemple, el 2007 els jutges van autoritzar 800 casos de poligàmia, hi van
haver més de 380.000 matrimonis de noies menors de 18 anys, de les
quals 2.000 tenen 15 anys i 159 en tenen 14 (són estadístiques oficials).
Al Rif on visc jo, hi ha moltes noies que es van casar als 12 o 13 anys, i si
preguntem al jutge perquè s’autoritzen aquests matrimonis ens respon que
és així perquè aquest home té capacitat de mantenir a dues dones. Així, si
un home pot accedir a tenir dues cases pot casar-se tres o quatre vegades.
Quan els parlem de casaments de menors, els mateixos jutges ens diuen
que és millor, perquè els seus pares són pobres o perquè la noia està treballant en el camp, per la qual cosa el millor que li pot passar és casar-se, ja
que el marit té una bona posició econòmicament i socialment.
Un altre problema des de sempre és la pensió alimentària dels nens quan
els pares s’han divorciat. En el text del nou Codi de la família diu que la
persona que té la custòdia dels nens té dret a la casa, però en la realitat
no és així, perquè en el text tampoc s’especifica que el jutge té l’obligació
d’exigir al marit que la dona es quedi a la casa. La majoria de les vegades,
quan nosaltres anem al jutjat per divorcis, el jutge li demana a l’home per
favor que deixi la casa perquè estan els seus fills i la majoria no la deixa,
adduint que els fills no són d’ell. La pensió dels nens i les nenes després
del divorci es calcula en el Codi de la família segons la classe social de la
dona. Una dona rica obté més pensió que una pobra. No es té en compte la
situació econòmica del marit només, també es pren en consideració la de
la dona i si la dona és pobra no obtindrà grans pensions per als seus fills.
La Mudawana també diu que quan el marit és un funcionari públic podem
llevar-li la pensió del seu salari, però per a això la dona ha de fer la petició
i després aquesta passa d’un ministeri a un altre depenent dels pobles i les
províncies. Aquest periple s’allarga com a mínim un any, i passat aquest
temps el Ministeri de Finances ha de certificar la demanda, i la denega
adduint que aquest home no té aquestes quantitats de diners al banc. Aquí
hem de tornar a fer una altra petició, i així tornem a començar.
Nosaltres estem contentes perquè amb el nou Codi de la família disposem
de més armes per reclamar els drets de les dones, però en la pràctica no
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succeeix així; i pitjor encara és quan els ex marits estan fora del Marroc,
perquè el procés és encara més lent. En la majoria dels casos com no hi
ha conveni entre els països, les dones han d’esperar que el marit torni per
denunciar-lo perquè el tribunal l’obligui a pagar la pensió dels seus fills.
Pitjor és el càlcul que cal fer per obtenir l’import de la pensió alimentària.
És la dona qui ha de dir quant guanya el seu marit, ha de buscar on treballa, on viu, quant cobra, ha d’acompanyar també als membres del tribunal
fins a la casa perquè donin la citació al seu marit (però no l’obligació de
pagar). Per tot això, nosaltres demanem que es creï una “Caixa de família”
dins del tribunal i que l’estat sigui qui controli que es realitzi el pagament
de la manutenció. Si algú demana un crèdit, al mes següent ens lleven del
salari el que correspon, però per a la manutenció dels fills cal esperar un
any per poder reclamar. Quan es fan estadístiques per a les eleccions, el
govern sap on viu tothom, però per ajudar a la dona a aconseguir els diners
per als seus fills no ho sap.
Un altre límit del Codi de la família és la responsabilitat davant nens i nenes. Si una dona es divorcia pot quedar-se amb els seus fills però no n’és
responsable, sempre ha de tenir l’autorització de l’ex marit, perquè ell és
el responsable i pot passar aquesta responsabilitat a una altra persona si
vol. Encara que hagi mort, si ha passat la responsabilitat abans a una altra
persona, els nens no queden sota responsabilitat de la mare. Tenim molts
problemes per aquest motiu. Per exemple, una dona divorciada a Al-Hoceima que vivia en el camp i ara viu a un altre poble amb els seus pares no
té l’autorització perquè els seus nens puguin inscriure’s a una altra escola
al nou poble, perquè ha d’autoritzar-ho el pare, i com no ho fa, els nens
tornen amb ell per anar a l’escola. Quan la llei s’aplica, la majoria de les
vegades el marit se’n porta als fills i no hi ha manera de retornar-los-hi a la
mare, perquè encara no hi ha línies jurídiques per fer-ho; hi ha un projecte
de llei però encara no és aplicable.
Un altre tema és el repartiment de béns acumulats durant el matrimoni. El
Codi de la família diu ara que en casar-se els esposos poden pactar que en
cas de divorci es repartiran els béns acumulats durant el matrimoni. Però
encara no es parla del treball de la dona a casa. Aquesta és una reivindicació nostra, que demanem que quan es faci el repartiment de béns es tingui
en compte també el treball de la dona a la llar. Ara hi ha 2 o 3 jutges que
valoren això, però són molt pocs. D’altra banda, també s’exigeix a la dona
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que la seva herència sigui la meitat de la de l’home; això no ha canviat i
encara quan ho parlem, no es vol ni tocar aquest tema. Fa 5 o 6 mesos
que com a associació de dones comencem a parlar d’això amb molta cura
perquè com està escrit a l’Alcorà hem de lluitar molt en aquest tema.
Un altre tema és quan un nen neix sense que els seus pares estiguin casats.
El nou codi diu que la dona pot demanar el reconeixement de la paternitat
del nen, però és ella qui ha de fer-ho, no l’estat, i ni parlem d’una anàlisi
d’ADN que costa tan car al Marroc. La majoria de les dones no poden fer
el test d’ADN i aquest problema persisteix, perquè encara que nosaltres ho
demanem, l’estat no es compromet.
En definitiva, com que molts dels canvis a la Mudawana tenen excepcions
i els jutges moltes vegades segueixen sent els mateixos i segueixen sent
conservadors, la situació no canvia molt.
Nosaltres seguim treballant en molts àmbits. Portem 10 anys com a associació al Rif amb les dones. En aquests dies s’està parlant molt de la
participació política de les dones en les eleccions de juny de 2009, i estem treballant en la participació des de qualsevol lloc encara que sigui no
votant. Perquè si no es presenta cap dona per estar obligades a votar sí o
sí a un home, no votar seria un gest polític. Estem treballant per una quota
del 10% per a les dones perquè hi hagi participació local. També treballem
la participació civil i la integració de l’equitat de gènere en les polítiques
públiques, i també seguim amb el treball que fem amb Cooperacció que és
molt interessant perquè és un treball que vam començar fa 7 anys i ha donat fruits, perquè estem en molts llocs, generem moltes activitats, moltes
persones hi participen... Quan mirem enrere veiem que hem avançat molt,
que hi ha molts límits jurídics però que la realitat de les dones marroquines
és molt avançada al Codi de la família. Per això demanem que el que es
practica en la realitat, es porti a les lleis. Ara hi ha una estratègia nacional
contra la violència contra les dones que tot i això necessita ser millorada, i
seguirem lluitant per aconseguir-ho.
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TREBALL LOCAL, REGIONAL I INTERNACIONAL: IMPACTE
A AMÈRICA LLATINA. FEMINITZACIÓ DE LA POBRESA
Patricia Jaramillo, sociòloga feminista, professora de Sociologia Rural de la
Universitat Nacional de Colòmbia

Bon dia. Vull agrair a Cooperacció la invitació, l’acolliment tan càlid i la
possibilitat de conèixer aquesta bella ciutat. D’acord amb el que em plantejaven, la idea és mirar el treball de les dones que segueix sent local, regional o internacional, i com aquest treball és travessat per la feminització
de la pobresa.
Com que part dels objectius d’aquest fòrum és la commemoració dels 60
anys de la Carta dels Drets Humans de Nacions Unides, cal destacar com
ha estat la incidència del moviment de dones i feministes en les agendes
de Nacions Unides. La participació de les dones en les conferències internacionals per a l’avaluació del desenvolupament en la segona meitat del
segle XX es va concretar en la participació decidida i massiva de les dones
en les diferents conferències de Nacions Unides, no només a la de Beijing.
En aquestes diferents conferències hi va haver un posicionament de l’empremta de les dones en les diferents agendes internacionals, tant les de
desenvolupament com les de pobresa, medi ambient o drets humans, en
les quals molts dels aspectes que les dones i el moviment de dones hi van
posicionar allí van donar lloc a d’altres mirades sobre les problemàtiques.
Així va ser com vam poder evidenciar que es van establir marcs de referència internacionals que van incloure els drets de les dones, i que constitueixen un compromís dels governs, la qual cosa no significa que aquests
compromisos siguin efectius. No obstant això a l’inici d’aquest segle XXI
un grup de països membres de Nacions Unides van establir els Objectius
del Mil·lenni, que sens dubte van reduir a la seva més mínima expressió les
agendes construïdes per les dones durant més de 50 anys. Crec que aquest
és un punt clau per analitzar el problema de drets de les dones. El treball
del moviment de dones ha visibilitzat també l’estructura de desigualtat
entre dones i homes, tant en la participació política, com en la paritat de
gènere i en els espais de decisió.
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Concentració de la riquesa i desigualtats a l’Amèrica Llatina
Centrant-nos des d’Amèrica Llatina (que és des d’on jo treballo) i des d’aquesta perspectiva, cal plantejar un element que em sembla important i és que
en la mesura que hi ha resultats de creixement econòmic a alguns països,
se’ls denomina països de creixement mitjà, amb la qual cosa cada vegada
tenen menys accés a la cooperació internacional, però alhora són els que
tenen major concentració de la riquesa. En les dades de què disposem, els
països denominats de creixement de la nostra regió van tendir últimament a
reduir aquest nivell de concentració de riquesa i de desigualtat. No és el cas
de Colòmbia: el 2002 la concentració era del 0,5691 i va passar a 0,584 en
2005, en el marc d’un conflicte armat vigent. Hi ha una senadora que personalment segueixo, Cecilia López, que diu que al país existeix un model proric, mentre que la seguretat democràtica està afavorint a sectors econòmics
particulars i no a les dones, i molt menys les que més ho necessiten.
En aquesta perspectiva val dir que en aquests moments, i immersos en
l’actual crisi financera, alimentària i climàtica, es plantegen realitats evidents en un entorn inestable marcat per complicats processos de competència de mercat, que alhora exigeixen abordar desafiaments nacionals,
internacionals i sistèmics del finançament del desenvolupament. Dic sistèmics perquè, per exemple, al sistema de Nacions Unides se li introdueixen
una quantitat de canvis, però el tema de les dones sempre queda pendent
i es veu agreujat per aquest comerç que s’intensifica i no es regula, pels
processos de liberalització financera, que tenen conseqüències negatives
imprevisibles de cara a productivitat, creixement, ocupació, eradicació de
la pobresa (prefereixo parlar d’eradicació i no de disminució de la pobresa,
perquè no accepto la disminució) i distribució de l’ingrés. Tot això no és
més que una altra mirada que ens mostra que Amèrica Llatina és la regió
més desigual del món.
Elements clau de la feminització de la pobresa
Per tot això és necessari realitzar una anàlisi de gènere sobre la connexió
d’aquestes tendències i inestabilitats amb tres elements claus. En primer
1 Els índexs entre 0,520 i 0,579 indiquen un nivell de concentració de la riquesa alta, i entre 0,580 i 1,
concentració molt alta.
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lloc, els salaris de les dones, l’ocupació i el treball no remunerat, la construcció de l’economia de l’atenció de les persones i l’ètica del treball de
l’atenció a les persones. En segon lloc, l’estat de les capacitats i els recursos, els serveis de reproducció social i de protecció social. I, finalment, el
repartiment dels ingressos i la problemàtica de les crisis financeres dins
dels països i de les llars. Perquè el problema, com diria Gina Vargas2, és
que en els processos d’ajustament estructural les dones amb salaris més
baixos són les que suporten aquesta possibilitat de reajustament, assumint
el que l’estat deixa d’invertir. Per tant, això es planteja com la desigualtat de gènere i està inscrita en estructures socials asimètriques i en els
processos sistèmics que sostenen la difusió desigual de riscos financers i
creixents disparitats econòmiques viscudes més agudament pels més desfavorits, especialment les dones.
En casos com el nostre, les dones que treballen en el sector informal, d’una
banda, tenen salaris molt baixos quan existeix algun ingrés mitjanament fix, i
d’altra banda, aquests ingressos no els tenen tot l’any. En un estudi que vam
fer, trobem que les dones vinculades al sector de la confecció en les maquiles
no només sofreixen les formes en les quals han de treballar, sinó que aquest
treball tan sols dura cinc mesos a l’any; la resta de l’any moltes d’elles s’ocupen en serveis domèstics o en vendes ambulants o per catàleg perquè són cap
de família. Però davant d’aquesta situació ningú assumeix les tasques d’economia de l’atenció a les persones que segueixen recaient sobre les espatlles
d’aquestes dones. Així veiem que hi ha una feminització de la pobresa. He
portat una frase de María del Carmen Feijó3: “el que no es conceptualiza, no
es mesura”. La feminització de la pobresa és un concepte construït per les
feministes per visualitzar que les dones són les més pobres entre els pobres.
Per tant, cal preguntar-se perquè els indicadors de pobresa només promouen
polítiques per disminuir-la; això és el que diuen els Objectius del Mil·lenni. A
l’Amèrica Llatina considerem que no ens serveix aquesta redacció dels Objectius, perquè no necessitem que es disminueixi la pobresa, necessitem que es
construeixin indicadors i polítiques per distribuir i redistribuir la riquesa.
2 Gina Vargas, feminista peruana, fundadora de l’organització feminista Centro de la Mujer Peruana Flora
Tristán i membre del Moviment Mundial d’Acció Contra la Pobresa.
3 María del Carmen Feijó, sociòloga argentina, professora de la Universidad de Buenos Aires i investigadora
del Conicet. Oficial d’enllaç del Fons de Població de Nacions Unides a l’Argentina. Va ser Subsecretària
d’Educació a Buenos Aires, Subsecretària de Qualitat i Equitat Educativa de la Nació, Secretària executiva del
Consell Nacional de Coordinació de Polítiques Socials i consultora d’organismes internacionals.
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Per compensar les limitacions a l’hora de mesurar la pobresa, és necessari
desglossar la informació per tenir en compte les diferències entre els “èssers” i els “quefers” en la llar. Aquest és un punt clau en el debat, perquè
el problema és que a les dones se les mira com a part de la família i no com
a persones independents i individuals. Tots els programes de pobresa que es
refereixen a la dona estan fets en funció dels fills, de la família, del malalt,
del treball comunitari i no en funció de la dona com un individu o subjecte
de dret. Per tant, aquest concepte de feminització de la pobresa ha de ser
aplicat perquè les dones puguin exigir el compliment dels seus drets.
No obstant això el model neoliberal de desenvolupament utilitza la feminització de la pobresa mitjançant programes i polítiques que instrumentalitzen l’aplicació d’aquelles orientacions procurades pels organismes multilaterals. Aquestes polítiques assistencialistes distribueixen almoines a les
dones perquè són les més responsables en les famílies, així ho diuen els
governs, desconeixent la seva condició de ciutadanes. No els ofereixen alternatives per sortir de pobres, han de seguir pobres perquè ho són. Estem
treballant fortament en aquest moment a tots els programes d’ajustament
d’aquests problemes de pobresa, com pot ser el programa de cobertura
perquè nens i nenes puguin anar a l’escola, però amb diferents tipus de
qualitat. Hi ha educació de primera, segona o tercera qualitat. Amb la
salut passa el mateix i a més és un servei que les dones no sempre aconsegueixen. A Colòmbia, aquestes almoines reben el nom de “famílies en
acció”, i alguns polítics de l’oposició les anomenen “famílies sense acció”.
Consisteixen a lliurar a la dona uns diners mensualment perquè ella es
responsabilitzi que els fills i les filles vagin a l’escola, estiguin inscrits en
salut, que no passin gana... i l’import mitjà lliurat per família és d’uns 20
dòlars mensuals, per a famílies de 4, 5 o 6 fills. Això fa que les dones es
quedin aquí, rebin els diners i facin el que puguin amb aquests diners. Les
crítiques han plogut des de diferents espais. Nosaltres estem treballant en
un projecte en el nord-est del país prop de Veneçuela. Són famílies camperoles i indígenes que en aquest moment, per raons del conflicte, han sofert
un confinament. Perquè el conflicte no és només desplaçar-se, sinó que
militars i paramilitars tanquen zones i la gent no pot sortir–ne, ni introduirhi cap aliment ni cap bé. Aquestes famílies estan depenent del recurs de
“famílies en acció”.
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Les dones amb deserció escolar perden ingressos laborals per aquesta raó.
Actualment amb l’obertura econòmica i els tractats de lliure comerç signats (però no aprovats pel congrés nord-americà a causa de problemes de
drets humans) les dones vinculades al mercat del treball són les que tenen
els menors nivells de qualificació i es troben en condicions laborals desavantatjoses. Les dones han de pagar la seva seguretat social igual que els
homes, però la diferència és que les dones en la seva majoria són cap de
família, perquè els homes que han tingut dificultats econòmiques se’n van
i abandonen les seves llars, a més del fet que a causa del conflicte hi ha
moltes vídues o dones els marits de les quals han d’anar-se’n.
Davant d’aquesta situació estem fent exercicis de resistència civil com a
dones, a més d’accions d’organització per investigar, capacitar i exercir incidència en les reformes de les polítiques públiques que generen discriminació, sobretot en el cas de les dones. Respecte a la reforma de la seguretat
social, en la part de les pensions on ens iguala l’edat de pensió i els anys
estem fent un treball fort per demandar la llei, ja que com entrem més tard
al mercat laboral i per la criança dels fills, no tenim els mateixos anys de
cotització en la pensió que els homes i no se’ns té en compte el treball no
remunerat com a part d’un treball que socialment és productiu. I, d’altra
banda, la flexibilitat laboral, mostra de la qual en són les dones de confecció
o les de l’agroindústria, condueix al fet que ara la jornada laboral no existeix,
sinó que hi ha un contracte per objectius. Això és la maquila: les nenes majors deixen d’estudiar perquè la mamà està treballant i han de cuidar als germans menors, o han d’ajudar a casa, o tota la família acaba en la maquila.
Tot i que la participació femenina al mercat de treball ha augmentat, no
té cap nivell de comparació amb els nivells dels homes. Això és part de la
lluita que estem lliurant per la reforma laboral. A l’Amèrica Llatina la mitjana de treballadors és del 53,9% dels homes i del 46,1% de les dones. Els
treballadors remunerats són el 45,6% dels homes i el 31,2% de les dones,
mentre que els treballadors domèstics no remunerats són tan sols el 0,5%
homes i el 22,7% dones. Crec que aquí queda claríssim l’aportació de les
dones al producte interior brut des del seu treball domèstic. Un altre tema
important és la fractura rural-urbana a Colòmbia. La fractura ha augmentat. L’element clau és que les dones rurals estan assumint soles totes les
situacions. Com a producte dels projectes d’agroindústria i de monocultius
extensius, les dones s’estan quedant sense possibilitats d’ingressos.
107

A la ciutat de Bogotà hi ha molts més homes que dones en el sector formal de l’economia. En aquest context de globalització, l’anàlisi del mercat
laboral amb perspectiva de gènere permet identificar que les dones enfronten desavantatges en relació amb la pobresa i exclusions en la forma
de desocupació i subocupació, treballs de baixa qualitat improductius i
sense formalitat, treballs insegurs, ingressos inestables, explotació de les i
els treballadors, falta de representació i participació insuficient; protecció
i solidaritat en els casos de discapacitat, incapacitat o vellesa, perquè les
dones s’encarreguen dels malalts, discapacitats, dels avis... Però de nosaltres ningú s’encarrega.
La resistència civil de les dones a l’Amèrica Llatina i a Colòmbia la realitzem als carrers, a les places i a les cases.
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ORGANITZACIÓ I COORDINACIÓ DE XARXES LOCALS
I INTERNACIONALS
Ana Milena González, representant de la “Ruta Pacífica de las Mujeres” de
Colòmbia i de la Xarxa Internacional “Dones de Negre”

Igual que les altres companyes de la taula, agraeixo a Cooperacció la possibilitat de participar en aquest fòrum de drets humans.
Crec que abordar el tema dels drets humans de les dones en aquest escenari d’inici del segle XXI, i des d’un context com el colombià en el qual
seguim evidenciant uns nivells molt greus de violència contra la dona, i
compartir-ho amb vostès és un exercici interessant. Des de la Ruta Pacífica
volem abordar-ho més en la lògica de què és el que fem i hem vingut fent
a Catalunya, i com veiem les solidaritats feministes a partir de les relacions
Nord-Sud.
Voldria plantejar des d’on em situo en aquesta anàlisi. Crec que és impossible desconèixer l’existència d’una sèrie de conferències mundials en el marc
del sistema de Nacions Unides que han plantejat alguns elements sobre els
drets de les dones, però desafortunadament el balanç que s’ha presentat en
aquest fòrum en aquests dies ha aflorat la inexistència de drets humans per
a les dones, no només als països del sud sinó també en els del nord, per la
qual cosa segueix sent una problemàtica universal, que ens planteja que les
conferències internacionals de dones de Nacions Unides han estat insuficients per als reptes que les dones volem en aquest escenari. I per això les
dones vam crear altres espais de moviment feminista, que plantegem més
des de la lògica de la necessitat de recerca de llibertat, autonomia política
organitzativa i personal de les dones i ho fem més des d’unes pràctiques de
resistència i oposició al patriarcat, entenent-lo com un concepte cultural i
estructural, i identificant a Nacions Unides com un escenari on juguen rols
importants els estats que segueixen sent una casa del patriarcat. Per tant,
aquesta és en part una de les raons per les quals seguim trobant una distància molt gran entre el que plantegen les conferències mundials i l’aplicació
real en la situació de les dones en els diferents contextos.
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El treball de la Ruta Pacífica
Vull referir-me una mica al treball que fem des de la Ruta Pacífica de las
Mujeres i que té a veure amb el per què estem aquí a Catalunya des de
fa cinc anys. Molts ja deuen haver escoltat coses sobre nosaltres a través
meu o d’alguna companya. Faré una breu referència a la Ruta per després
abordar altres temes.
Som un moviment feminista, pacifista i antimilitarista que des de fa 12
anys venim desenvolupant un treball continuat a Colòmbia entorn de la
necessitat de detenir la guerra i de visibilitzar tots els efectes que la guerra
i el conflicte armat tenen en la vida i en el cos de les dones en general. I
això ho fem des de la concepció de la guerra com una estratègia més del
patriarcat, que fa una apropiació del cos, de la sexualitat i per tant de l’autonomia de les dones.
La Ruta és un moviment que articula dones diverses entre les quals hi ha
camperoles, indígenes, afrodescendents, lesbianes, acadèmiques, sindicalistes, urbanes populars i moltes altres denominacions que podríem trobar
creuades. Som aproximadament 350 organitzacions, fonamentalment de
dones, però en alguns casos també s’inclouen organitzacions mixtes, les
dones delegades de les quals formen part de la Ruta Pacífica. És un criteri
important que sigui un espai de dones, i si l’organització és mixta les qui
participen són les dones. Estem articulades en 9 regions de Colòmbia que
són: Putumayo, Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Antioquia, Chocó, Bolívar, Santander i Bogotà.
Quant a l’accionar polític, en general, crec que la Ruta enfoca el seu treball
des d’un procés de formació interna en tot el que té a veure amb feminisme, pacifisme i antimilitarisme que són els pilars centrals de tot el nostre
treball, però no és un exercici teòric o acadèmic sense un aterratge en la
vida quotidiana i de les dones. Fem un exercici en el qual també intentem
donar explicació al conflicte armat, entendre les seves causes estructurals
i quines afectacions ha tingut vers les dones. Compartint experiències amb
dones que han estat víctimes de múltiples violències en el conflicte, entenem que arribarem a una anàlisi molt més complexa d’una acció política
molt enfortida.
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El conflicte colombià i les violències contra les dones
Des d’aquí vull recollir algunes coses del conflicte i de com va afectar a les
dones, a través d’alguns pensaments de la Relatora de la Comissió americana de Drets Humans, Susana Villarán. Aquesta relatora el 2005 va fer
una visita a Colòmbia i es va coordinar amb diversos sectors del moviment
de dones, perquè volia fer una visita especial per veure que ocorria amb
les dones i el conflicte armat. Jo crec que també és important fer-nos preguntes relatives a què ha passat amb el sistema universal de drets humans
i què passa amb el sistema interamericà en el cas d’Amèrica Llatina. Crec
que el sistema interamericà havia d’haver-se implicat molt més en la situació i de vegades ha donat una mica de respostes més concretes en el marc
de protecció de drets humans.
En aquella visita, la relatora parlava de la necessitat d’evidenciar la violència física, psicològica i sexual contra les dones, que és la categorització
general que tenim del tema, però també parlava de la violència produïda
pel desplaçament forçat, per la qual cosa implica a la persona desplaçada.
I també feia esment a la violència sexual, però no des de la mirada tradicional sinó enfocada des del conflicte, analitzant l’accionar paramilitar
i guerriller, on, per exemple, es veia reiteradament el reclutament forçat,
moltes vegades de menors molt joves i també treballadores sexuals, que al
meu parer és una cosa que també cal posar en evidència. Perquè una cosa
és que les dones tinguin una decisió en un nivell d’oportunitats zero, en
termes de pobresa, i una altra cosa és la pràctica de reclutament forçat per
a l’exercici de la violència sexual que és un tema greu a Colòmbia.
I va haver-hi un quart element que plantejava la relatora: la violència que
s’exerceix contra les dones amb el propòsit permanent de fer-les objecte de
pautes de control social. Segons el meu parer, això és molt fort en termes
del que implica, i veient-ho des de la cultura patriarcal, la manera en què
les dones hem de comportar-nos, que és el missatge més clar que rebem
des de nenes, cosa que se segueix reproduint i que la guerra potencia
aquesta reproducció.
Un treball permanent que fem en la Ruta és recollir totes aquestes violències, analitzar-les, treballar-les en moments diferents (treball del dol, etc.),
de manera col·lectiva dins d’una lògica feminista. Tot això ens porta a en111

tendre que participar d’una aposta política com el feminisme no és només
una reflexió teòrica sinó que passa per la vida i pel cos de les que estem
allí involucrades. Un altre dels elements que abordem de manera permanent com a Ruta és el treball de construir un llenguatge simbòlic, que doni
compte d’altres pràctiques polítiques, que intenti fer altres denúncies, que
treballi des de la idea que allò personal és polític, per aconseguir polititzar
una sèrie d’escenaris que han estat confinats a l’escenari de “el privat” o
“la intimitat de la casa” i treure aquests elements en tenir apostes contundents en diferents escenaris per, per exemple, poder dir “no a la guerra” i
abordar-ho en les plantades que fem de manera permanent.
L’articulació Ruta i Plataforma catalana de suport a la Ruta
Dins de tot aquest treball que hem fet a Colòmbia hem tingut la possibilitat
de venir a Catalunya, i des del 2003 hem vingut diferents companyes de la
Ruta a participar al programa de beques de la Taula Catalana per la Pau i
els Drets Humans a Colòmbia, espai en el qual conflueixen organitzacions
de la societat civil catalana, com també algunes institucions del govern
català, que desenvolupa una aposta pels drets humans a Colòmbia i per la
resolució negociada del conflicte armat. Aquest espai ha fet possible que
vinguem a fer un procés de formació en cultura de pau.
En el cas de la Ruta, jo crec que les companyes que m’han antecedit han
tingut la suficient visió per pensar la necessitat d’articular una proposta a
Catalunya que no es redueixi a l’exercici de tallers, conferències o informació permanent sobre la situació del conflicte a Colòmbia, sinó que ens
permeti teixir des d’altres lògiques i des d’altres solidaritats. Avui dia hi ha
un espai conformat per dones que estem a Barcelona, Garraf, Granollers,
Olot, Reus, Sant Boi, Sant Cugat, Sant Pere de Ribes i Vilanova. En alguns
casos, són dones que estan relacionades amb la cooperació internacional,
ja sigui com a voluntàries o treballadores, com en el cas de Cooperacció,
que és l’entitat d’acollida de la Ruta, i en altres casos són dones independents, que treballen a ajuntaments, que de vegades estan lligades a organitzacions d’immigrants, algunes colombianes, altres llatinoamericanes,
altres africanes que han viscut el conflicte armat en altres llocs...
En aquest escenari de Plataforma de suport a la Ruta, crec que és on hem
anat construint una solidaritat feminista que comença a situar-nos en el
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que avui dia es denomina “solidaritat de feministes globals” i ho plantegem així perquè encara que avui dia la Plataforma es gesti amb la idea
d’establir una solidaritat amb les dones colombianes, crec que també hem
aconseguit fer un exercici on vam donar una mica la volta a la moneda, perquè no és només això, perquè quan et pares des d’aquí fas una solidaritat
en doble via, que ens fa créixer a unes i altres. Crec que les colombianes
(encara que no és el meu cas) han impactat per la seva fortalesa i des del
treball del simbòlic han fet una aportació important. De fet crec que moltes
de les companyes estan en la Plataforma per la creativitat, la riquesa i la
possibilitat de polititzar molt el llenguatge des del simbòlic.
Tot aquest treball ens va portar a fer una activitat molt important el 25 de
novembre de 2007, que va ser mobilitzar-nos en autocars des dels diferents llocs de Catalunya que he esmentat fins al Portal de la Pau i pujar
per la Rambla Catalunya per unir-nos a la manifestació que organitzava
el moviment feminista aquí a Barcelona amb motiu de la celebració del
Dia Internacional de la No Violència contra les Dones i ser part d’aquest
escenari. Però sobretot per fer la posada en escena d’un treball que s’havia
fet aquí, com el cas de la manta amb una sèrie de colors i d’escrits que
havien construït les dones de Vilanova. Tot això és molt important perquè
reafirma aquesta apreciació que les colombianes hem aportat, però que
aquí també hi havia molt per aportar. Crec que hem hagut d’aprendre noves
dinàmiques, moments i formes de treballar que han enriquit molt el nostre
accionar.
Solidaritats feministes: la veu de les dones del sud
En aquests dos espais creiem que és important recuperar el pensament de
Chandra Mohanty que des del seu article “Sota els ulls d’occident. Acadèmia feminista i discurs colonial”4 comença a desvetllar la necessitat de
pensar a les dones del tercer món no des d’una visió eurocentrada sinó com
a subjectes de la seva pròpia història i la seva experiència particular. Creiem que hi ha hagut mirades del feminisme que han mirat des d’occident
cap al sud i no hi ha hagut el suficient reconeixement a les lluites, pràcti4 Chandra Mohanty, teòrica del feminisme transnacional i postcolonial (nascuda a Mumbai, Índia, 1955),
esdevé reconeguda precisament a partir de la publicació de l’article “Sota els ulls d’occident. Acadèmia feminista i discurs colonial” traduït al castellà a: http://piem.colmex.mx/CV/TextosProf/HernandezA/Bajo%20
los%20ojos%20de%20occidente.pdf
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ques i resistències que les dones d’aquests llocs hem vingut construint. Per
això creiem que en aquesta relació Ruta-Plataforma de suport a la Ruta és
necessari treballar des d’una lògica de descolonització feminista, que ens
permeti a les dones del tercer món tenir una veu, ja que tenim una llarga
història de colonització. Però també hem aconseguit construir pràctiques
i sabers feministes que no han estat suficientment analitzats i valorats
sobretot des de l’acadèmia feminista occidental. Val dir que una altra cosa
és el que construeixes amb el moviment feminista en termes d’activisme,
però nosaltres fem una diferència forta entre el que és el moviment feminista i l’acadèmia feminista. És sobre aquesta base analitzada per Chandra
Mohanty que pensem que és necessari que aquesta articulació en Ruta i
Plataforma pugui posar en evidència estructures de poder, classe, raça i
nacionalitats de dones del nord i del sud i poder superar aquestes fronteres
entre nosaltres.
El missatge general d’aquest treball és la necessitat de seguir en unes
apostes que no necessàriament estiguin emmarcades en la lògica de conferències mundials o de Nacions Unides, entenent que hi ha uns escenaris
de demanda importants i una exigibilitat de drets que és necessària fer,
però reconeixent que als carrers, places i molts altres espais estem les
dones fent resistència al nacionalisme militar, a la pràctica de la cultura
patriarcal i que no totes les lluites estan emmarcades dins de la lògica de
la legitimitat dels drets humans sinó d’una necessitat d’avançar en aquest
tema molt més enllà de la cultura patriarcal.
Vull recollir per acabar una frase d’Audrey Lorde5: “Les eines de l’amo mai
esfondraran la casa de l’amo”. Crec que és una mica el que ens ha de posar
a pensar amb quines eines volem transformar l’escenari de la cultura patriarcal. Amb aquelles que ens dóna el patriarcat o volem fer una subversió i
resistència en altres escenaris? Moltes gràcies.
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Audrey Lorde (Nova York, 1924 – 1992), feminista lesbiana amb obra poètica lèsbica, llicenciada en Literatura i Filosofia, Master en Bibliotecologia de la Universitat de Colúmbia. Va ser cofundadora de The Kitchen
Table-women of color press i una editora de The lesbian journal Chrysalis.
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DEBAT
CRISTINA ZURUTUZA (CLADEM): Prenent aquesta frase que ha citat Ana
Milena que ”les eines de l’amo no derrocaran la casa de l’amo”, crec que
no ens podem donar el luxe de rebutjar cap eina. Crec que hem d’usar totes
les eines i totes les lògiques, les de la resistència de dones del sud i les
dels recursos de les dones i dels homes del nord, perquè, com queda molt
clar aquí, necessitarem molt més del que havíem previst per començar a
esfondrar la realitat injusta i la distribució de recursos que segueix sent
cada cop més concentrada. En aquest sentit, ja que veiem que Nacions
Unides té un abast molt restringit, quin és llavors el paper de la cooperació
internacional? Potser les cooperacions locals poden incidir, ja que la cooperació internacional està invisibilitzant a les dones, les hi està retallant
fons i està fent procediments cada cop més durs i més tècnics, que ens
deixen fora, potser no a les acadèmiques, però si a moltes dones en la resistència més de base. La cooperació internacional hauria de ser cada cop
més amigable i és cada cop més complicada, amb uns formularis on line i
amb uns camps fixos que són un infern, i en el cas d’Europa s’està unint i
estan fent una cooperació europea que es dóna des del 2007 sempre amb
els mateixos requisits. Per a mi tot això és un senyal seriós i greu perquè
no estem en condicions de prescindir de la cooperació internacional, amb
els seus pros i contres.
NORMA CRUZ (INVESTIGADORA DE DDHH, GUATEMALA): El que deia
Patricia Jaramillo és un tema que a mi personalment i a Guatemala en
general ens preocupa moltíssim, és a dir, totes aquestes polítiques dels
governs llatinoamericans que utilitzen accions mediatitzadores que pretenen retornar-nos a les dones a l’àmbit privat, com és el cas de la famosa
política de creació del Ministeri de la Família, en contraposició amb el que
s’havia aconseguit avançar en la creació d’espais específics de la dona dins
del govern, com les secretaries, per exemple. Avui s’està implementant el
Ministeri de la Dona, amb tota una línia conservadora fins i tot a països on
hi ha governs de tendència d’esquerra. A Guatemala també s’està implementant la política de subsidis familiars, el mateix que les famoses escoles
de la pau. Tota aquesta línia mediatitzadora no dóna eines a les dones per
tenir una autonomia econòmica, sinó que més aviat és de tipus assistencialista i sembla donar-se més a Llatinoamèrica. Crida l’atenció que Nacions
Unides no llança cap plantejament als governs perquè compleixin amb les
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convencions (Beijing, per exemple), sinó que deixa prosperar aquest tipus
d’accions que van en contra de l’esperit de tot aquest marc internacional.
JULES FALQUET (SOCIÒLOGA, FRANÇA): Volia seguir amb el tema de la
cooperació internacional. Quan sento que no podem prescindir de la cooperació internacional, em pregunto de què parlem, o sigui, de quin tipus
de cooperació, ja que n’hi ha de molts tipus: solidària, feministes, lèsbics,
antiracistes, cooperació dels estats, de les institucions internacionals, etc.
Per això, crec que primer cal definir bé de quin tipus de cooperació estem
parlant i després determinar per a què la volem. Recordo els debats que
hi va haver entorn de la marxa lèsbica feminista a Mèxic D.F. Molt temps
abans hi va haver discussions sobre per a què es necessitaven els diners si
es podia marxar igual, si calia obtenir els diners i després marxar o si fer-ho
a l’inrevés. A més, per a què es volien aquests diners? Per a qui fèiem la
marxa? Quina era la nostra meta política? Per tot això crec que no es pot
dir que necessitem o que no necessitem la cooperació internacional sense
aprofundir abans sobre de quina forma de cooperació parlem. Hem de pensar també com a persones del nord quina cooperació podem proposar i com
a persones del sud quina podem exigir i per a quin projecte polític.
FINA RUBIO (COOPERACCIÓ, FUNDACIÓ SURT): La meva aportació és
una reflexió a partir del que plantejava Patricia Jaramillo, perquè em sembla una imatge molt gràfica la que ha donat de la situació de les dones a
l’Amèrica Llatina. Però també de la situació de les del nord i de la vinculació que tenim les dones del nord amb les dones del sud, sobretot aquesta
idea de com els processos econòmics globalitzats ens afecten i tenen un
impacte sobre la vida de les dones en el nord i en el sud i ens estan generant vincles, de vegades poc descoberts. Per exemple, el que Patricia deia
de la invisibilitat de l’economia de l’atenció a les persones; en aquest tema
jo crec que és igual la situació que tenim en el nord i en el sud. El mateix
succeeix amb el sistema de pensions; aquí tenim un sistema de pensions
contributives derivades de rendes del treball, amb el qual les dones quedem relegades o en situació de major precarietat. Això passa aquí i és un
dels majors factors de pobresa de les dones del nord.
Patricia també parlava de polítiques de família, i això també ho veiem aquí,
perquè les polítiques de suport encara són dirigides a les famílies, per tant
són els familiars els que fan que les dones puguem tenir millor situació,
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per la qual cosa no se’ns reconeix com a subjectes de drets ciutadans. De
fet el que ens està passant és que les dones llatinoamericanes, que és el
major contingent de migració que tenim avui a Catalunya i especialment a
Barcelona, estan complint les tasques de cura que les dones catalanes no
anem a o no podem cobrir. Això passa perquè la nostra incorporació al món
del treball és una de les recerques de la Unió Europea i això està en els Objectius del Mil·lenni i fins i tot ja ha baixat una mica l’índex de desocupació
femenina, però com s’està aconseguint? Nosaltres ens estem incorporant
al treball, hi ha polítiques que ens hi ajuden, però tot això s’està centrant
en l’entrada al mercat de les dones llatinoamericanes que estan cobrint
la nostra activitat de cura, o sigui, que s’està sostenint el nucli d’aquest
sistema de relacions patriarcals substituint a unes per unes altres, sense
tocar el fons del sistema. I crec que seria important veure com en aquest
accionar que es plantejava, com prenem això en compte, com articular resistències enfront d’aquests processos en els quals dones del nord podem
millorar la nostra situació, però al final ho fem sobre aquests circuits de
precarització de les dones del sud. Per això crec que caldria treballar molt
i de forma conjunta per modificar el nucli dur del sistema.
ZOHRA KOUBIA (FORUM DES FEMMES, MARROC): Quan parlem de la
cooperació, és cert que parlem de quin tipus de cooperació fem i volem,
perquè com ha dit la companya hi ha molts tipus de cooperació, com la
bilateral, o dins del marc de programes de la Unió Europea. Hi ha molta
polèmica perquè, per exemple, Espanya és avui el país que més coopera
amb el Marroc, però el Marroc és la porta d’ingrés de la immigració il·legal.
És real també que hi ha diferents maneres de cooperar, per exemple, el
treball que nosaltres fem amb Cooperacció ja porta 10 anys fent-se, però
jo diria que és més un intercanvi que una cooperació. No és alguna cosa
que els del nord donin als del sud, és un intercanvi de planificació i treball
comú. Aprofitem l’experiència del nord per buscar el canvi de la nostra
societat, però també busquem ajudar nosaltres com a dones marroquines
a la societat espanyola i sobretot a les immigrants. Crec que hi ha moltes
experiències per compartir. Clar que és molt diferent parlar de cooperació
en el marc bilateral o dels estats, que si parlem en el marc d’associacions
o ONGs. Però també dins de les ONGs hi ha molts tipus de cooperació,
perquè, per exemple, hi ha moltes ONGs que treballen amb islamistes al
Marroc, i cadascun tindrà la seva reflexió sobre el que és cooperar. Nosaltres sempre diem, com a associació, que la cooperació és una estratègia
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d’intercanvi per aconseguir el creixement de la societat, en treballs de
base, en una cooperació més aviat local, també amb ajudes internacionals,
però basant-nos en el treball amb la gent directament.
ANA MILENA GONZÁLEZ (RUTA PACÍFICA, COLÒMBIA): Jo em vull referir
al mateix punt de la cooperació i a les lògiques del feminisme. Crec que no
es tracta de desconèixer les conferències mundials i els marcs reguladors
en matèria de drets humans que s’estan plantejant. Però precisament ahir,
es plantejava com els Objectius del Mil·lenni han deixat en segon terme el
tema de les plataformes d’acció, i el que a partir d’això es plantegen ara
els Objectius del Mil·lenni. Per això cada cop que el sistema de Nacions
Unides decideix un nou escenari i un impacte en forma de campanya publicitària molt forta, la resta queda pendent, perquè ara toquen els Objectius
del Mil·lenni. Això és una lògica i una altra és dir que cal fer reivindicacions
dels drets humans, també en l’escenari del sistema universal, interamericà
o el que sigui, d’acord al país on ens trobem. I és necessari també fer ús
dels canals jurídics en l’àmbit nacional i internacional, principalment en
casos de països en conflicte armat on la justícia nacional no opera i té uns
nivells d’impunitat molt alts. Per tant, aquests canals existeixen i són eines que nosaltres com a Ruta seguirem utilitzant i seguirem reclamant per
un marc regulador de drets humans que permeti la defensa de les dones
víctima del conflicte armat per aconseguir uns estàndards bàsics de veritat, justícia i reparació. Però pensar que el feminisme està concentrat en
aquest escenari i que és aquí on ho apostem tot és al meu entendre una
visió que les feministes no ens podem permetre, perquè això ens emmarca
en un escenari molt restringit i hi ha un altre escenari molt més ampli de
lluites i resistències que treballa des d’altres lògiques i que està fent altres
transformacions en el quotidià.
Aquí vull lligar-ho amb el tema de la cooperació internacional i per això
pensava en la necessitat de treballar en solidaritats feministes globals. Jo
crec que la relació amb la cooperació internacional parteix d’unes condicions en les quals no necessàriament estem en peu d’igualtat, hi ha unes
condicions de cooperació en el nord que no pertanyen a l’associació o a
l’agència de cooperació, sinó que la cooperació també està intervinguda
per unes polítiques governamentals, és a dir, hi ha un escenari de l’estat
que també està influenciant la cooperació internacional. I hi ha una relació
amb les organitzacions del sud, que reconeixent que hi ha una condició
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desigual, jo crec que hi ha alguna cosa bàsica a saber: a què està apostant
la cooperació i a què estem apostant nosaltres? I ho dic perquè en un marc
de conflicte com el colombià la USAID (Agència nord-americana per al
Desenvolupament Internacional) ha fet una entrada molt forta per plantejar
el lliurament de recursos a organitzacions, sobretot a organitzacions més
vinculades al treball de dones i desplaçament forçat. L’argument és que
tenen bastant diners, i que aquests diners no són només del poble nordamericà, però que són majoritàriament d’aquest poble. D’altra banda, en
els recursos de la USAID també hi ha diners d’entitats privades i banca
internacional i nord-americana, a més que amb aquests recursos s’ha recolzat el Pla Colòmbia. Això ens posa en un altre dilema perquè és una
cooperació internacional que té moltíssims diners, les necessitats de les
dones desplaçades a Colòmbia són moltíssimes, però no podem acceptar
la cooperació internacional de qui al seu torn està afavorint la militarització
de la vida al país. Hi ha d’haver una posició ètica en la relació que tinguis
amb la cooperació internacional.
Un altre element fonamental és fins a on es manté l’autonomia de les organitzacions del sud en aquesta relació, com es respecta aquesta autonomia
i com poden fer aportacions aquestes mateixes organitzacions del sud.
Aquí comparteixo amb Zohra que el fet que sigui Nord-Sud no significa que
sigui d’una sola via, la relació és i s’ha de plantejar políticament com de
doble via. És cert que no es dóna sempre, però crec que és aquesta l’aposta
política.
PATRICIA JARAMILLO (SOCIÒLOGA, COLÒMBIA): El tema de la cooperació té tant de llarg com d’ample. No obstant això comparteixo plenament
el que han dit les meves dues companyes, però hi ha una cosa concreta
que no vull deixar passar. Fa poc a Colòmbia algú va plantejar en una conferència que: “en aquesta lluita per la supervivència que tenim a Colòmbia
els homes posen els morts i les dones la supervivència”. I comparteixo
plenament l’opinió de Fina Rubio que el problema que tenim en la nostra
condició de dona travessa fronteres, classes, races, etc. Només que quan
les dones són més pobres i la pell no és blanca, llavors aquest problema
s’aprofundeix.
En termes de cooperació aquí hi ha un altre element. Vèiem maquiles,
agroindústria, tot el que les dones del sud estem fent. Fa un any a Nairo119

bi (en el Fòrum Social Mundial de 2007) compartíem experiències amb
dones d’Àfrica que treballen en les flors i jo vaig parlar abans amb dones
que treballen les flors a Colòmbia, perquè després d’escoltar-les a elles no
m’hagués animat a dir que tenim condicions infrahumanes, són pitjors que
això. Les dones africanes van amb els seus fills a la plantació de flors durant cinc mesos i aquests nens es mengen tots els productes químics i verins que hi ha allí. Això és una cosa que no té a veure amb pobles del nord
sinó amb aquest sector financer internacional que travessa fronteres i que
ens dessagna a tots i totes, però que per disminuir impostos posa diners
a molts llocs. Els nostres artistes colombians com Juanes o Shakira tenen
plans per a nens afectats per mines antipersones, però estan estalviant-se
impostos dels capitals que han acumulat. Vull dir que això no és un problema de caritat ni solidaritat, cal tenir clar que nosaltres resistim amb o
sense diners, fem la pancarta en paper o en tela, però la resistència la fem.
El problema és que si es disposa de recursos per poder organitzar i arribar
a més gent es podria fer una resistència més efectiva que ens ajudaria.
A París, el 2006 hi va haver una reunió per parlar de cooperació internacional i el tema de gènere va desaparèixer. En el seguiment a aquesta
reunió de París, al setembre d’enguany, es va tractar un punt terrible per
a nosaltres que és que el mitjans de cooperació arribin al govern, per la
qual cosa l’autonomia de la societat civil en el desenvolupament de projectes democràtics queda absolutament limitada i això no s’ha aconseguit
resoldre. En 15 dies es reuneixen a Doha els països per al finançament
internacional al desenvolupament, enfront de les limitacions de Nacions
Unides. Nacions Unides participa de reunions i seguiments, i la societat
civil fa els seus fòrums paral·lels, però el que d’aquí es desprengui com a
reclam no ho recull ningú. Els conceptes de transversalitat en el suport de
la cooperació són un sofisma de distracció. A l’escola de gènere ens arriben
persones que tenen projectes pels quals ja els han donat els diners i ens
diuen que li posem gènere per algun costat, i ens vénen a demanar que els
donem un taller per posar-li el gènere al seu projecte. Una es queda en una
disjuntiva horrible: fem el taller perquè almenys entenguin alguna cosa o
no els seguim el joc?
Finalment la precarització del treball femení precaritza les condicions de la
societat. De fet en els sectors de producció de menor salari, la fractura salarial entre homes i dones ha disminuït considerablement, però augmenta
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en els sectors mitjà i alt. Finalment, nosaltres no volem millorar el model,
volem viure sense models, i com diem en la campanya els nostres drets no
es negocien. El nostre president diu treballar, treballar i treballar; nosaltres
diem que volem treballar, viure i somiar. Gràcies.
COMENTARI DEL PÚBLIC: Una cooperació conservadora definitivament
mai posarà els ulls en les dones que estan treballant en el sud. Cal tenir
això clar, però crec que amb els casos que aquí s’han presentat podem dir
que ens queda moltíssim per treballar, que cal avaluar què és el que s’ha
fet en cooperació fins ara en gènere. Tots els projectes demanen transversalització, però què és el que permet això?, què s’ha aconseguit? Existeixen
organitzacions que igual podrien rebre diners; una ONG podria rebre un
milió d’euros de diferents projectes, però quants d’aquests diners estan
realment destinats a atacar els problemes esmentats aquí? Crec que hi ha
molt per treballar i cal preguntar a les organitzacions feministes què és el
que ens queda o a on apostar els diners. Continuarem fent-ho amb o sense
diners, però no és fàcil.
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DESPRÉS DE BEIJING… ON SOM?: REPTES I ACCIONS
RELATIVES ALS DDHH INTERNACIONALS DE LES DONES
Fina Rubio, Presidenta de SURT, sòcia de Cooperacció, Barcelona

Bon dia. Anem a començar aquesta última taula. Començaré disculpant l’absència de Cristina Carrasco, economista i investigadora sobre treball domèstic i treball de les dones, moderadora d’aquesta taula, que no ha pogut venir
i a qui substituiré. Us presentaré a les dues ponents. En primer lloc, parlarà
Jules Falquet, qui ens ha demanat que la presentem com a feminista, lesbiana, sociòloga, professora a la Universitat de París-Diderot. Ha viscut a Mèxic i
a El Salvador i ha format part, tant allí com a França, del moviment feminista
i lèsbic. Ha participat amb el Col·lectiu Brecht Lèsbica, col·lectiu autònom
de publicació, i ha editat diversos llibres lèsbic feministes.
Presento també a Rosa Cobo que és la segona de les nostres ponents. Ella és
professora titular de Sociologia de la Universitat d’A Coruña, ha estat cofundadora i primera directora del Seminari Interdisciplinari d’Estudis Feministes de
la Universitat d’A Coruña entre 2000 i 2003, dirigeix el Master sobre Gènere
i Polítiques d’Igualtat de la mateixa universitat des de 2005, i és membre de
l’equip assessor de la Unitat de Dones i Ciència del Ministeri d’Educació i Ciència de la Secretaria General de Política Científica i Tecnològica des de juny de
2006. La seva línia d’investigació principal és la teoria feminista i la sociologia
del gènere, i ha publicat diversos llibres com “Educar en la ciudadanía, perspectivas feministas”1, “Interculturalidad, feminismo y educación”2, “Las mujeres españolas, lo privado y lo público”3. Participa i dirigeix diversos projectes
sobre desigualtat i gènere. Actualment centra la seva investigació en temes de
multiculturalisme, globalització i democràcia paritària des d’una perspectiva de
gènere i feminista.
1 Educar en la ciudadanía, perspectivas feministas. Rosa Cobo (ed.) Cristina Justo Suàrez, Luisa Posada Kubissa, Alicia Miyares, Ana Sànchez Bello, Ana Iglesies Galdo, Pilar Ballarín Domingo. Los libros de la Catarata,
Madrid, 2008.
2 Interculturalidad, feminismo y educación. Rosa Cobo (ed.), Alicia Miyares, Celia Amorós, Ana Sànchez Bello,
Luisa Posada Kubissa. Los libros de la Catarata, Madrid, 2006.
3 Las mujeres españolas: lo privado y lo público (coautora). Col·lecció Estudios y Encuestas, Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, nº 24, 1991.
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NOVES LECTURES FEMINISTES I LÈSBIQUES DE LA
MUNDIALIZACIÓ LIBERAL
Jules Falquet, doctora en sociologia, professora de sociologia política crítica a
la Universitat de París-Diderot i responsable del Centre d’Estudis, Documentació
i Investigació Feminista (CEDREF)

Bon dia. Començo agraint-los a vostès la seva presència, a Cooperacció i a
tothom qui ha participat en el fòrum, la meva possibilitat d’estar aquí.
Vaig a parlar de les “Noves lectures feministes i lèsbiques de mundialització liberal”. Sincerament modificaré una mica el tema que anava a
abordar. En comptes de fer una vegada més una crítica de les institucions
internacionals i el seu paper de vegades positiu però moltes vegades negatiu sobre l’autonomia del moviment de dones feminista i lèsbic, em sembla
més interessant proposar-los aquesta reflexió que està en procés i que he
escrit en forma d’article en francès i en espanyol per si volen veure-ho amb
més deteniment. Aquestes lectures estan dedicades a Flora Tristán4, a les
dones migrants, a les treballadores domèstiques pagades i no pagades, a
les camperoles, a les putes i a les feministes i lèsbiques en lluita.
Punts de partida
El desenvolupament de la globalització neoliberal té conseqüències molt
complexes. Avui vull proposar-los una reflexió sobre l’augment i la superació de les desigualtats socials, i és una reflexió en procés, tant teòrica com
política. Teòrica perquè vull aprofundir en la teoria de la coformació de les
relacions socials de poder, relacions de sexe, classe i la (entre cometes)
raça, des d’una perspectiva feminista, materialista i lèsbica. També és una
reflexió política perquè espero contribuir a la transformació d’aquesta realitat neoliberalista o, millor dit, a la seva eradicació. El meu punt de partida
és la meva militància lèsbica i feminista en diferents moviments socials
a França, Amèrica Llatina i el Carib, i també l’anàlisi de diverses lluites
contra l’imperialisme i el capitalisme i la globalització neoliberal, especi4 Flora Tristán és considerada com una de les fundadores del feminisme modern (París, 1803 – Burdeus,
1844).
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alment les que he conegut una mica més que són les del Front Farabundo
Martí per la recuperació nacional a El Salvador, el Moviment Zapatista a
Mèxic i les lluites camperoles a Brasil.
Les bases teòriques de les quals parteixo són, d’una banda, les aportacions del corrent feminista llatinoamericà i del Carib fet anomenat Corrent
Feminista Autònoma, corrent que inclou els treballs i les lluites feministes
i lesbianes afro indígenes i mestisses. D’altra banda, tinc com a base la
perspectiva feminista materialista desenvolupada en idioma francès, que
planteja que el gènere no és ni una essència ni una identitat, és una relació
social de poder, això vol dir, que no té a veure amb mi sinó amb on estic
col·locada. Aquesta relació de poder basada en la divisió sexual del treball
és el que fa que les dones suposadament ens hàgim de dedicar a la feina
de casa, les tasques de la cura d’ancians, malalts, fills, etc. Crec que també
és imprescindible prendre en compte les relacions socials de classe, raça
(entre cometes), que són temes treballats per feministes afro i racialitzades.
Entre les primeres que van treballar aquest tema, tant teòricament com
políticament, hi trobem el grup Combahee River Collective, el qual el 1979
va escriure una declaració en què per primera vegada va explicar que existia
una imbricació dels sistemes d’opressió de raça, sexe, classe i sexualitat.
També utilitzo el concepte de coformació de les relacions socials de poder
que una col·lega va treballar des d’Estats Units. Vull aclarir que quan dic
raça és un concepte que abasta qüestions que tenen a veure amb el suposat
color, però també amb ètnia, cultura, nacionalitat, estatut legal i migratori,
entre d’altres coses.
Presentaré tot això en dos moments. Primer, vull exposar els grans anàlisis
que ja existeixen de la globalització neoliberal, les lectures que abasten
temes de classe i de raça, però que no abasten sexe, i les lectures feministes, especialment de la internacionalització de la cura i de la reproducció
social. I en un segon moment vull proposar nous conceptes i perspectives
per analitzar les noves formes de treball i la coformació de les relacions
de sexe, classe i raça. Primer vull presentar-los el concepte de treball desvaloritzat i del continu de treball considerat com a femení, i després vull
qüestionar la centralitat de l’heterosexualitat, no com a pràctica sexual
sinó com a institució de construcció de la raça i la classe.
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La globalització neoliberal, lectures de classe i raça i lectures feministes
Començarem per la mundialització neoliberal com a desenvolupament del
capitalisme. Com Marx i Braudel, jo proposo considerar que el neoliberalisme actual és el resultat del model de producció capitalista. Fins a aquí
res de molt nou, però hi ha dos problemes teòrics que ells no van resoldre
i que estan vinculats entre ells. El primer d’aquests problemes és la proletarització o l’assalarització progressiva de la mà d’obra, cosa que no va
esdevenir com havia dit Marx que succeiria. El segon problema és que el
pes del feudalisme al capitalisme no va provocar la desaparició d’algunes
relacions socials no capitalistes, especialment del treball gratuït, de la relació d’apropiació de la força de treball. Això és el que ens porta a reflexionar
més enllà.
La hipòtesi central és que l’extracció de treball ara (en el model neoliberal)
es basa en un equilibri entre el treball assalariat, el treball gratuït obtingut
per mitjà de relacions d’esclavitud i el que es va anomenar relacions de
“sexage” en el ces de les dones. Entre aquests treballs pagats i no pagats
hi ha un marge molt gran, i en mig es troba el treball desvaloritzat, que no
és ni gratuït ni assalariat. Aquest treball desvaloritzat creix amb les transformacions del treball industrial, amb les deslocalitzacions, la transformació del treball en el camp i la privatització de les terres, i especialment en
el camp dels serveis, més puntualment en el que és la reproducció social o
economia de l’atenció a les persones, cosa que al seu torn té a veure amb
el desmantellament de l’estat social en els llocs on existia.
Qui fa aquest treball desvaloritzat i per què? Per respondre, hem de parlar
de migració i de racisme. Durant la crisi del capitalisme dels anys 80, es
va començar a parlar de l’aparició d’un nou racisme i es va dir que aquest
nou racisme estava dirigit en contra de les persones migrants. Aquest racisme permet l’explotació dels migrants com una nova figura de la classe
obrera. A partir dels anys 90 altres analistes es van afegir a aquesta idea i
van estudiar com les lleis i les polítiques migratòries, en crear categories de
gent indocumentada, primer, divideixen la classe obrera i, segon, permeten
el que s’ha anomenat la deslocalització en el mateix lloc (sense sortir del
país). Segons aquestes anàlisis, la reorganització neoliberal del treball es
basaria fonamentalment en la manipulació de les relacions de classe i de
raça. Ara curiosament la major part de la migració és femenina. El treball
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industrial va perdre la seva centralitat i els serveis van créixer molt. Per
tant, si parlem del nou racisme i la major part dels nous migrants són dones, què passa?
Les lectures feministes apunten a l’anàlisi del desmantellament de l’estat
social i la necessitat d’una mà d’obra barata. Enfront de la greu crisi provocada per l’ajustament estructural, primer s’ha analitzat com les dones
esmorteeixen les dificultats econòmiques amb el seu sobretreball subpagat. Però a més d’aquest paper d’esmorteïdora espontània de la crisi, l’ús
de mà d’obra femenina és planificat pels estats, especialment els del nord,
per garantir la reproducció social, de la qual l’estat ja es desresponsabilitza, al igual que els homes (marits, pares, germans). Per exemple, Sylvia
Walby5 va analitzar com es passa una altra vegada d’un patriarcat públic,
on l’estat més o menys es responsabilitza, a un patriarcat privat. I els
estats, tant els del nord com els del sud, a través de les seves polítiques
migratòries, sobretot les que es fan per a les dones, reorganitzen tot el sistema per satisfer les necessitats de mà d’obra que ells mateixos han creat
en desmantellar l’estat social. D’aquí vénen totes les anàlisis de contra
circuït de la globalització i de migració femenina. Per exemple, Saskia
Sassen6, la primera a analitzar aquests contra circuïts de la globalització,
diu que la hipermobilitat dels quadres altament qualificats i del capital en
les metròpolis globals es permet per l’existència d’una mà d’obra migrant
precaritzada per lleis migratòries i majoritàriament femenina del sud i del
camp, la qual cosa fa que sigui racialitzada.
Més tard hi va haver unes altres anàlisis sobre la redistribució del treball
de reproducció social cap a les dones del sud i del camp, tant el que es va
anomenar treball domèstic o treball brut, com també el que es va anomenar treball d’amor, per exemple, a través de l’explotació de les “tates” del
sud criant fills i filles d’homes i dones del nord. La nord-americana Evelyn

5 Sylvia Walby, sociòloga britànica, actualment professora de Sociologia a la Universitat de Lancaster. Coneguda pel seu treball en els camps de la violència domèstica, el patriarcat, les relacions de gènere en el treball
i la globalització. Coordinadora de la Xarxa Internacional d’Investigació sobre Igualtat de Gènere (GENIe).
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Saskia Sassen, sociòloga neerlandesa, professora de Sociologia a la Universitat de Xicago i professora convidada a la London School of Economics, al Regne Unit. Autora del seu reconegut llibre La ciutat global (1991,
Princeton University Press), sobre les transformacions de les grans ciutats, en el marc de la reestructuració
econòmica mundial de l’últim quart del segle vint.
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Nakano Glenn7 va analitzar també el pes de la raça i el sexe en l’organització del mercat de treball, i va emfasitzar com a través de la història, des
de l’època de l’esclavitud, se segueix atribuint a algunes categories de la
població el treball de cura forçada de les persones, i se segueix atribuint
a les dones, especialment a les negres. Nakano també va demostrar com
l’estat i les lleis priven a aquests grups de la ciutadania. Els grups destinats
al treball de reproducció social moltes vegades es veuen privats casualment
de ciutadania. Això ens convida a prosseguir l’anàlisi de les relacions entre colonització, esclavitud, polítiques migratòries neoliberals i privació de
drets de ciutadania per a amplis sectors de la població mundial.
Hi ha límits d’aquestes anàlisis, de la cura a les persones, per exemple,
els discursos de la cura i l’ètica de la cura de les persones des d’una perspectiva de vegades una mica idealista poden ser vistos com una forma
d’allunyar-nos de l’anàlisi feminista sobre l’apropiació privada i col·lectiva
molt concreta del treball de les dones. Aquesta qüestió de la cura també
deixa fora una gran part del treball que es considera menys noble, perquè
ja en aquesta paraula (cura) veiem gent donant suport a ancians i ancianes,
però no els veiem netejant el lavabo ni aquest tipus de coses. Les teories de
la reproducció social i del desmantellament de l’estat social generalment
tampoc inclouen per complet qüestions tan importants com la fabricació
física de les noves generacions. I un altre tema que queda fora moltes vegades és el desenvolupament massiu de la prostitució i la pornografia, no vist
des del seu costat moral sinó com a sector altament lucratiu per a alguns
grups i no per a les dones que es dediquen a aquesta feina.
El continu del treball considerat “femení”: treball domèstic, sexual i reproductiu
La segona part és una nova proposta d’anàlisi en la qual proposo usar un
nou concepte, que seria el continu del treball considerat com a femení, i
el que proposo és analitzar conjuntament tres formes de treball que generalment són atribuïdes forçosament a les dones; el treball domèstic (a
casa, a la comunitat o a les empreses), el treball de producció i criança de
les noves generacions i el treball sexual. Per a aquest continu del treball
considerat com a femení, jo em baso en unes anàlisis de les feministes
7 Evelyn Nakano Glenn, sociòloga nord-americana, professora a la Universitat de Califòrnia-Berkeley d’Estudis
de Gènere i Dones i d’Estudis Ètnics. Des del 2008, presideix l’Associació Americana de Sociologia. Ha escrit
diversos llibres i nombrosos articles sobre la relació entre raça, treball i gènere.
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materialistes francòfones sobretot sobre relacions de “sexage”. S’anomena
“sexage” a l’apropiació gratuïta (o sigui, sense salari) de la força de treball
de les dones (com a classe social) pels homes (com a classe social) cosa
que no té res a veure amb la biologia. Destaco a Paola Tabet8 que ha treballat sobre la reproducció com un treball, en un sentit marxià, i també va
treballar sobre el que va anomenar l’intercanvi econòmic sexual i el que
va anomenar el continu d’aquest intercanvi, des de la dona que exerceix
la prostitució fins a la dona que exerceix el matrimoni, en el seu llibre “La
gran estafa”9. Una altra dona molt interessant és Gail Pheterson10 que ha
treballat l’estigma de la prostituta. Altres investigadores han treballat com
el discurs contra el tràfic de dones pot ser utilitzat com un mecanisme de
control de l’autonomia i de la llibertat de moviment de totes les dones. Independentment del que facin per guanyar-se la vida, en qualsevol moment,
poden dir-te prostituta per tenir molts diners, moure’t molt. Sobretot a les
fronteres s’utilitza molt aquest estigma de la prostituta per impedir la mobilitat de les dones, sobretot si són empobrides, racialitzades.
El que suggereixo és que existeix un continu entre les tres formes de treball:
sexual, domèstic i reproductiu. Una bona il·lustració d’aquest continu és
aquest fenomen que ara s’està desenvolupant de les núvies per mail. Són
dones de països empobrits que proven d’intercanviar la seva disponibilitat
tant per al treball sexual com per al domèstic i reproductiu, no per un salari
sinó pel que Cristine Delphy11 va analitzar com “allò que el marit li dóna
a la dona per a les despeses”. També intercanvien la seva disponibilitat
per a aquests tres tipus de treball en contra de la possibilitat de mobilitat
8 Paola Tabet, antropòloga italiana, professora d’Antropologia a la Universitat de la Calabre (Itàlia). Treballa
principalment en informes sobre sexe i racisme, divisió sexual del treball, reproducció i sexualitat. Des del
2006, forma part del comitè científic de la revista feminista ProChoix.
9 La gran arnaque. Sexualité des femmes et échange économico-sexuel, París, L’Harmattan, Bibliothèque du
féminisme, 2004.
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Gail Pheterson, nord-americana, professora-investigadora en el Centre d’Investigacions Sociològiques i
Polítiques de París en la Universitat de París 8, Equip de Cultures i Societats Urbanes i professora-investigadora titular en Psicologia Social a la Universitat de Picardie a Amiens. Va ser cofundadora del Comitè
Internacional pels Drets de les Prostitutes a Amsterdam en els anys 80 i de la Iniciativa del Carib sobre
Avortament i Contracepció a Puerto Rico el 2001.
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Cristine Delphy, escriptora i periodista feminista francesa, fundadora el 1977 de la revista Nouvelles
questions féministes amb Simone de Beauvoir. És una de les primeres investigadores que a França han assenyalat la qüestió del treball domèstic com una de les bases fonamentals de l’ “opressió específica de les
dones”, treball sintetitzat en L’enemic principal, tom 1: “Economia del treball domèstic del patriarcat”.
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transnacional i potser fins i tot de l’accés a la ciutadania de països menys
desafavorits. Moltes dones migrants es troben també en aquesta situació
per les lleis que els impedeixen moure’s lliurement. Proposo anomenar
aquest continu de treball, sigui remunerat o no remunerat, el treball considerat com a femení i penso que és la major part del treball desvaloritzat.
Aquest treball desvaloritzat també pot ser realitzat per homes, racialitzats
(migrants), esclaus, colonitzats. És a dir que no és una cosa biològica, però
sí és considerat com a treball femení i la gent que el fa és d’alguna manera feminitzada. Per tant, podrien fer-lo homes però la gran part d’aquest
treball és realitzat per aquest tipus de persones que com jo i moltes de
vostès estan construïdes socialment com a dones i considerades com a
tals. Estem en la posició de ser dones, no és una identitat ni és una essència. L’estat juga un paper determinant en la fixació de les fronteres i de
les regles de treball considerat com a femení. El seu paper és fonamental
en les polítiques migratòries i les lleis que restringeixen la mobilitat de les
dones i la seva autonomia jurídica. També juga un paper fonamental amb
les seves polítiques demogràfiques (“tinguin més fills”, o ¨tinguin menys
fills”), amb les seves reglamentacions del mercat de treball i amb les seves
reglamentacions de servei públic (l’estat social privatitzat o no).
Repensar l’anàlisi del treball domèstic
Per això, penso que és molt important repensar la unitat domèstica que
és el principal lloc de treball considerat com a femení. Penso que la composició i les fronteres d’aquesta unitat domèstica no són les que moltes
vegades hem pres com a base de l’anàlisi feminista. Perquè aquesta unitat domèstica, llar o família, té moltes diferències segons la classe o la
pertinença de raça. Sabem que, per terme mig, al món, en un terç de les
unitats domèstica les caps són dones i no segueixen el model de l’home
proveïdor, i la qüestió de qui és responsable de proveir recursos i de qui té
poder de decisió en aquestes unitats és molt més complex del que tenim
en general com a base analítica. La mundialització i la migració estan
accelerant les transformacions i estan creant noves llars transnacionals.
En general, veiem que, en el sud urbà i rural i al món rural en el nord, es
reorganitzen moltes unitats domèstiques a l’entorn de l’absència d’homes
i dones migrants, però moltes vegades de mares migrants. També veiem,
en el nord i a les capitals o ciutats grans del sud, noves formes o figures de
llars transnacionals i nous personatges en aquestes unitats domèstiques:
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alguns personatges són visibles com les “domèstiques”, les “tates”, infermeres, jardiners, motoristes, guardaespatlles, etc. i també hi ha noves
figures invisibles, com per exemple, la gent que produeix el menjar ràpid,
les mares de lloguer, les treballadores sexuals que poden proveir prestacions sexuals durant les vacances o imatges pornogràfiques per televisió
o internet. Jo penso que també cal pensar en elles quan estem analitzant
com s’està donant el treball en la unitat domèstica perquè realment hi són
encara que no es vegin.
Replantejar el paper de l’heterosexualitat com a institució
Per últim, hem de replantejar el paper de l’heterosexualitat no com a pràctica sexual sinó com a institució. Per anar més enllà en l’anàlisi, urgeix
reprendre un element central de la teoria feminista materialista que fins
ara ha estat deixat de banda o reduït a qüestions de pràctiques físiques,
de preferències individuals, com és la qüestió de la sexualitat. I l’hem de
veure des d’una perspectiva política i col·lectiva, no només com a pràctica
individual i sexual. L’anàlisi lèsbic feminista emfatitza tres grans elements.
Primer, l’heterosexualitat construeix i naturalitza els gèneres i els sexes per
al treball, no per al sexe. Crea la diferència i la dependència entre els sexes
en la mesura en què cada sexe i cada gènere amb prou feines pot realitzar
les tasques del seu sexe. Aquesta anàlisi la va fer l’antropòloga nord-americana Gail Rubin12, que es va basar en l’antropòleg Lévi-Strauss.
Segon punt, Monique Wittig13 va teoritzar sobre el fet que ser lesbiana és
un acte polític, més que sexual. En la seva anàlisi ser lesbiana significa
intentar escapar a la institució patriarcal del matrimoni i significa fonamen����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Gail Rubin, professora associada d’Antropologia a la Universitat de Michigan. El seu article “Tràfic de
dones. Notes sobre l’economia política del sexe”, de 1972, va ser durant diversos anys el text més citat en el
camp de l’antropologia cultural. En aquest assaig repassa els escrits de Marx i Engels, de l’antropòleg Claude
Lévi-Strauss, el psicoanalista Sigmund Freud, i el postmodernista Jacques Lacan, amb l’objectiu d’exposar i
condemnar el que ella anomena “conjunt d’acords” que releguen a les dones a una posició subordinada en
les seves relacions amb els homes. Rubin creu que el gènere és una construcció social i històrica.
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Monique Wittig, novel·lista i poetessa francesa i teòrica feminista (Alt Rin, 1935 – Tucson, Arizona,
2003), llicenciada en Lletres i doctora en Lingüística. Va escriure novel·la, teatre, assaig i poesia, a més de
dedicar-se a la docència universitària a França i els Estats Units. Es va definir a sí mateixa com a “autora
lesbiana”. Alguns dels seus treballs són: L’Opoponax (novel·la, 1964), Les guérrillères (novel·la, 1969), Le
corps lesbien (poesia, 1973), Le voyage sans fin (teatre) i els assajos La pensée straight (1978) i One is not
born a woman (1980).
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talment negar-se a entrar o a quedar-se al servei individual d’un home (marit o company). El sexe és el de menys perquè ser lesbiana és no casar-se
i no fer el treball domèstic, sexual i reproductiu per a un home i d’aquesta
forma escapar al que jo anomeno apropiació de “sexage”. No obstant això
per obtenir recursos no sempre el treball assalariat és el mitjà més ràpid i
més segur, ho són moltes vegades les aliances matrimonials i d’herència.
Aquí es veu com l’heterosexualitat té molt a veure amb aquestes aliances i
herències, perquè l’heterosexualitat com a institució amb el suport de les
lleis dels diferents estats constitueix la base de la possibilitat d’establir
aliances, una filiació legítima i per rebre o transmetre herència. Llavors, el
matrimoni lèsbic serà la solució? Fins ara és marginal numèricament. Certament obre escletxes però també posseeix importants limitacions intrínseques com, per exemple, que en molts països es resisteixen a canviar les
regles sobre filiació i això precisament impedeix que hi hagi altres formes
de transmissió de recursos.
Tercer punt, canviar el sexe de les persones en el matrimoni no necessàriament qüestiona altres elements importants com, per exemple, les formes
de les parelles o de les famílies (quantes persones hi ha d’haver en la
parella o en la família), de quina edat, classe social o raça. Tot això, ho
qüestionem o no? D’altra banda, només canviant el sexe de les persones en
la unitat familiar no necessàriament es qüestionen els seus objectius (acumular, compartir, organització del treball i poder, etc.). Vostès deuen saber
que a Califòrnia, matriu del matrimoni gai lèsbic, l’acaben de rebutjar.
L’heterosexualitat construeix la raça i la classe. Per exemple, es té la idea
que els proletaris i les proletàries (o la gent blanca) neixen naturalment
de dos proletaris o de dues persones blanques, però en realitat no és tan
simple. Hi ha tot un treball social molt important per produir les unions
socialment “adients”. En el cas de la raça, una de les proves de solidaritat
més forta que freqüentment els homes racialitzats exigeixen a les dones
racialitzades és que es casin amb ells i que criïn als seus fills. Aquest va
ser un tema molt fort durant la colonització, en les lluites nacionalistes i
ara també per a les dones migrants. En la qüestió de classes també hi ha
lògiques diferents de l’heterosexualitat, però també hi ha lògiques basades
en ella. Per exemple, el patró clàssic és generalment que les dones es casin
amb homes d’una classe social una mica superior i no està ben vist que les
dones es casin amb homes de classes baixes.
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Hem d’analitzar en cada situació històrica social quines són les regles de
l’heterosexualitat, i d’endogàmia i exogàmia de classes i races, i especialment és important per a les persones racialment o socialment dominants
o dominades. Per resumir, l’heterosexualitat ha de ser analitzada més profundament en les seves diverses modalitats segons raça i classe.
Observacions finals
La globalització neoliberal significa una profunda i complexa reorganització
de la divisió del treball i del continu que vincula el treball assalariat amb el
gratuït. Una de les noves formes de treball, que té cada cop més importància, és la forma de treball que jo proposo anomenar treball desvaloritzat i
que fonamentalment és considerat com a femení. Una tasca crucial és entendre com són construïdes les persones que s’encarreguen d’aquest treball.
Aquesta construcció combina dimensions de sexe, raça i classe i aquestes
tres dimensions estan organitzades per mitjà de l’heterosexualitat.
La major part de les persones encarregades del treball considerat com a
femení segueixen sent dones, però no totes són dones. Per això la teorització i les lluites feministes i lèsbiques són indispensables per entendre
el que esdevé i proposar alternatives, però han de ser articulades amb
teoritzacions i lluites de les persones migrants, racialitzades i empobrides.
És urgent articular encara més aquestes lluites i aquestes anàlisis, perquè
altres mons són necessaris. Gràcies.
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GLOBALITZACIÓ, FEMINITZACIÓ DE LA POBRESA I NOVES
FORMES DE VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
Rosa Cobo, professora titular en el Departament de Sociologia de la Universitat
de A Coruña, doctorada en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat
Complutense de Madrid

Bon dia. En primer lloc, vull donar les gràcies a Cooperacció per l’amabilitat
que ha tingut en convidar-me a compartir amb vostès aquestes jornades.
Jo vaig a canviar només una mica el registre respecte a la magnífica conferència de Jules, i dic només una mica perquè em sembla que aquest és
el moment més oportú després de les últimes paraules seves perquè fem
una reflexió col·lectiva, que en realitat ja estem fent, sobre on es troben
ara el capitalisme i el patriarcat. Són dues preguntes extraordinàriament
recurrents i són les dues preguntes clau que es va fer el feminisme radical
dels anys 70 del qual jo em trobo molt propera políticament. És important
fer-se un cop més aquestes preguntes perquè últimament hem hagut de fer
i dir moltes coses que pensàvem que no hauríem de tornar a fer i dir. Ens
hem hagut de tornar a inculpar una altra vegada amb la qüestió de l’avortament, hem hagut de sortir i seguirem sortint, al carrer per coses que fa
25 o 30 anys es van aconseguir (com la jornada de 8 hores) de manera que
com sembla que hem de fer un altre cop moltes de les coses o reiniciar o
repetir lluites de fa 25 anys, em sembla raonable que també ens fem les
mateixes preguntes.
I hem de preguntar-nos en quin lloc es troba ara el capitalisme i quina és
la situació del patriarcat perquè crec que són els dos sistemes de dominació que provoquen més opressió, més explotació i més subordinació. I als
sistemes de dominació cal vigilar-los, investigar-los i combatre’ls. Els qui
desenvolupem tasques d’investigació tenim l’obligació d’investigar-los teòricament, combatre’ls també políticament des dels llocs en què ens trobem
cadascuna de nosaltres.
És molt difícil separar el patriarcat del capitalisme, tenim l’obligació de
fer-ho sobretot per veure’ls analíticament. No és gens fàcil avui separar-los
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en la realitat. Analíticament podem i expositivament també, però són dos
sistemes de domini que actuen d’una forma conjunta amb una relació molt
estreta, de manera molt parasitària i aprofitant-se mútuament un de l’altre.
I per descomptat l’objecte transaccional sobre aquesta aliança entre capitalisme i patriarcat som les dones. Per això nosaltres hem d’investigar molt
bé quins són els llocs en els quals s’afebleixen aquests sistemes de domini
i en quines dimensions, i també en quins s’estan reforçant.
Noves formes de violència patriarcal
Per tot això, jo vull fer una reflexió sobre noves formes de violència patriarcal. Si ens fem la pregunta de què està succeint amb el patriarcat en la
primera dècada del segle XXI és molt difícil donar una resposta unívoca. I
ho és perquè les dones hem aconseguit drets; no només a Europa (on són
més visibles) en els últims tres segles, i també en els últims anys; el mateix
poden dir les dones llatinoamericanes, que les seves biografies no tenen
res a veure amb les de les seves mares, i el mateix nosaltres, i tot això significa avanços. Però jo crec que també és inevitable que veiem que estem
vivint un moment extraordinàriament reactiu. Crec que a partir dels anys
70 les dones hem viscut una ona emancipadora i ara aquesta ona està sent
contestada reactivament pel patriarcat, i crec que aquest està reaccionant
produint noves formes de violència. Per a això compta amb un aliat que
històricament li ha estat fidel que és el capitalisme i que genera a través
del neoliberalisme aquesta última etapa criminal que ens toca viure.
Parlo de noves formes de violència patriarcal perquè crec que vivim una
situació molt complicada en aquest sentit, ja que la violència patriarcal
tradicional no està disminuint. Al costat d’aquesta violència de gènere estan sorgint noves formes de violència amb característiques específiques, i
que hem d’investigar analíticament perquè després aquesta identificació
empírica i analítica pugui ser passada a tipus penal i combatuda jurídica i
políticament.
Crec també que s’està produint una extensió de la violència quantitativa
i qualitativa des de l’entorn familiar i conegut, que segueix sent extraordinàriament alta, cap a d’altres entorns desconeguts i relacionats amb
grups masculins. És a dir, que ja no són solament homes individuals els
qui maten, assassinen, peguen o violen a dones amb les quals han tingut
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o hi tenen una relació afectiva, sinó que avui a molts llocs del planeta
estan matant a les dones diferents grups d’homes que senzillament no les
coneixen ni són del seu entorn. I no ho estan fent sols sinó que ho fan col·
lectivament com a confraries o fraternitats masculines, seguint la denominació de l’antropòloga Rita Segato14 i d’altres antropòlogues mexicanes. Dit
d’una altra manera, hi ha un desplaçament de la violència individual d’un
home a diversos, i de l’entorn conegut al desconegut. Aquesta violència
contra les dones és una violència que s’exerceix contra dones no conegudes
pel simple fet de ser dones, i em refereixo a fenòmens com el feminicidi,
com les 500 assassinades aquest any a Guatemala, mortes a les mans de
“mares”, violència sexual indiscriminada, diversos fenòmens nous de violència contra les dones en les guerres.
La pèrdua de poder dels homes
Per descomptat que jo mantindré aquí una hipòtesi que és molt vella, que
ve des del segle XVIII però que s’ha enunciat de maneres molt diferents,
i és que tot sistema de domini (i el patriarcat ho és, com a dominació
masculina) té en el seu propi cor un principi d’excepció. És tot un principi
d’excepcionalitat que entra en funcionament en el mateix i precís moment
en què hi ha fallides molt profundes del consens social. Dic que la hipòtesi
és del segle XVIII perquè és una de les tesis de tots els filòsofs il·lustrats i
molt particularment de Kant, que la va formular amb extraordinària claredat, tot i que per descomptat no parlava de sistemes de domini, però que
els qui hem rellegit la seva obra sabem de la seva connexió amb el liberalisme i sabem el que és el principi d’excepció a tot estat, tant espanyoles
com llatinoamericanes.
Aquest estat d’excepció del patriarcat està responent a un fet que no es
pot negar, i és que les dones en gairebé tot el planeta estem tenint major
protagonisme social. Ho dic perquè en molts llocs del món el mercat laboral s’està ampliant i ho fa perquè les dones hem estat, som i seguirem
sent la mà d’obra més barata possible. Però sobretot perquè jo crec que
no es pot fer cap anàlisi sobre el patriarcat ni el capitalisme si no partim
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Rita Segato, antropòloga argentina, professora del Departament d’Antropologia a la Universitat de Brasília. Entre les seves publicacions destaquen: “La Nació i els seus Altres. Raça, etnicitat i diversitat religiosa en
temps de polítiques de la Identitat” (Prometeo, 2007) i “Les estructures elementals de la violència. Assajos
sobre gènere entre l’antropologia, la psicoanàlisi i els drets humans” (Prometeo, 2003).
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del supòsit que el contracte social sobre el qual es van edificar i que es
va redefinir després de la segona guerra mundial ha fallat. El model de família on l’home era el proveïdor universal i la dona s’ocupava en exclusiva
del treball domèstic, i que es resumia en un salari familiar que cobrava el
marit i que creava drets (estic parlant de les pensions contributives i no
contributives). Aquest contracte social va fer fallida i l’home com a proveïdor universal és una figura moribunda. Les dones ens estem convertint
en proveïdores universals però hi ha moltes dificultats per construir-nos
com a tals.
Heidi Harman15 parla de les dones com a proveïdores frustrades i en la mateixa línia Celia Amorós16 està treballant posant de manifest les dificultats
que tenim les dones per convertir-nos en unes treballadores en iguals condicions que els homes. Al meu entendre aquest protagonisme aconseguit
per les dones és el que fa que estiguin sorgint determinats canvis globals i
aquest és el punt més important del que comento: els homes des del punt
de vista micro social estan perdent poder en molts llocs del món, i l’estan
perdent perquè les dones accedeixen a un dèficit brutal de drets i en unes
condicions brutals de precarietat. Les dones estan tenint més drets i els
homes, per tant, perden espais de poder que tenien en el passat. Taxes de
divorci, baixa natalitat en molts llocs del món... ens parlen que des del
punt de vista micro social els homes estan perdent poder.
Crec que els sistemes de dominació no suporten que els qui estan en una
posició d’hegemonia perdin el poder. Aquests sistemes, quan es veuen
soscavats, responen amb violència, i aquí entra aquest principi d’excepció.
Jo crec que el patriarcat està reaccionant com ho fan els sistemes de domini, i ho fa reactivament produint unes incalculables xifres de violència
que era inesperada per a totes aquelles dones del feminisme radical dels
70 que no imaginaven com aquelles anàlisis que estava fent, per exemple,
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Heidi Hartmann, feminista marxista americana. És conegut el seu article “L’infeliç matrimoni entre Marxisme i feminisme” (1979).
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Celia Amorós (València, 1945), catedràtica de Filosofia a la Universitat Complutense (1985-2005) i actualment a la UNED, investigadora en el Centre d’Estudis de Gènere de l’Institut Universitari d’Investigació
de la UNED. Ha centrat la seva investigació en dos eixos principals: fonaments i implicacions filosòfiques de
la teoria feminista i la història de l’existencialisme. És la primera dona que rep el Premi Nacional d’Assaig
(2006) per la seva obra La gran diferència i les seves petites conseqüències… per a les lluites de les dones
(Madrid, Càtedra, Col·lecció Feminismes, 2005).
139

Susan Brownmiller17 sobre la violència contra les dones, anaven a sofrir
nous canvis.
Resumint, el que els vull dir és que els homes individualment estan perdent poder i aquest poder perdut individualment el volen compensar col·
lectivament. Una de les formes és acudint a la violència donat que tots els
sistemes de consens social sembla que no estan funcionant com ho haurien
de fer. Dit en altres termes, allò que Nancy Armstrong18 anomenava el sistema de les afiliacions horitzontals, que són els sistemes interns de pactes i de
cohesió dels homes per reproduir-se com un sistema de domini, aquest sistema d’afiliacions horitzontals està en una situació de crisi, i no perquè els
homes estan abdicant o decidint de forma voluntària i consensuada el poder
que tenien no els concerneix, sinó que és la pròpia lògica social la que està
trencant aquestes afiliacions. O sigui que aquest sistema de pactes masculins ha fet que el patriarcat es vagi reconstruint i reforçant històricament.
Però no és només per això que els homes han perdut poder. Els països en
els quals han existit moviments feministes són països on les dones hem
obtingut més drets i a aquelles zones del món on el feminisme no ha pogut desenvolupar-se políticament són països en els quals les dones tenen
menys drets. Podríem dir que hi ha una crisi de legitimació patriarcal i de
plausibilitat del patriarcat, perquè hi ha un desajustament molt fort entre
les estructures materials i simbòliques de les societats que vivim.
Causes de les noves formes de violència patriarcal
Per què està passant tot això? Per què sorgeixen aquestes terribles noves
formes de violència patriarcal? Jo crec que està molt relacionat amb el nou
paper de l’estat en les societats actuals. Semblaria que ara s’adonen que
no és beneficiós que es retalli el paper de l’estat, però des que van començar les polítiques neoliberals amb Pinochet a Xile, Reagan a Estats Units
i Margaret Thatcher a Europa, s’afeblia el paper de l’estat. Les polítiques
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Susan Brown Miller (Brooklyn, 1935), periodista, feminista radical i activista pels drets civils. Va participar en el Moviment d’Alliberament de les Dones a Nova York el 1968 des de l’organització New York Radical
Women. Cofundadora del grup feminista radical Women Against Pornography el 1979. És coneguda pel seu
treball pioner sobre la violació, recollit en el seu llibre “Against Our Will: Men, Women and Rape” (1975).
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Nancy Armstrong planteja aquest sistema d’afiliacions horitzontals en el seu llibre Desig i ficció domèstica
(1991).
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neoliberals neixen amb el desig i la ferma aspiració que el mercat substitueixi a l’estat, i no és gens bo que l’estat s’afebleixi, almenys no ho és en
molts sentits (potser sí ho és en uns altres).
Avui vivim la crisi de l’Estat-Nació, crisi del contracte social, i estem vivint la construcció d’un nou ordre geopolític internacional. Ens interessa
parlar de la crisi de l’estat, perquè quan l’estat entra en crisi s’obre una via
d’accés molt forta a la impunitat. Com deien els filòsofs del segle XVIII i
com va definir molt bé Weber, l’estat és el que ha tingut el monopoli de la
violència. Quan la perd hi ha moltes altres instàncies que el substitueixen.
En molts llocs del món saben el que signifiquen les guàrdies privades que
han anat a l’Iraq en lloc de l’exèrcit nacional d’Estats Units, i que a Europa
estan creixent. Abans els ministres tenien a la porta a un guàrdia civil o un
policia armat; ara tenen un guarda jurat. Òbviament a Europa no parlem de
mercenaris ni de sicaris; parlem de seguretat privada.
Quan l’estat abdica d’una de les funcions que l’ha constituït com a tal,
que en aquest cas és precisament el monopoli de la violència, aquesta és
exercida des d’altres instàncies. Però en països on està augmentant de manera significativa la violència contra les dones saben que els estats s’estan
afeblint i que això obre camí a la impunitat. No hi hauria noves formes de
violència patriarcal, o contra les dones com els feminicidis, si els estats
fossin forts com ho eren abans d’aquesta situació.
Vull parlar ara dels tres elements que més estan erosionant l’estat i que són
fonamentals en la seva responsabilitat de producció de violència contra les
dones. El primer és un fenomen exògen del que ja hem parlat i que és una
mica el teló de fons d’aquestes jornades: la globalització neoliberal. Aquest
neoliberalisme està produint una explotació econòmica insòlita, generant un
nou tipus de pobresa. En un informe que va fer La Caixa, o l’informe que
acaba de publicar Foesa (finançat per Caritas), es parla del redescobriment o
del descobriment a Espanya d’una nova pobresa, d’un nou col·lectiu, que és
el col·lectiu dels nens i les nenes. En tots aquests informes es posa de manifest que s’estan produint noves formes de pobresa, que en realitat significa
que aquesta pobresa s’estén a col·lectius que a Europa ja s’havien eradicat.
Enfront d’aquest augment de la pobresa, val la pena assenyalar com la pobresa s’està feminitzant arreu del món. En dir això no estic parlant només
de l’Amèrica Llatina i l’Àfrica, parlo també d’Europa. El lobby europeu de
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dones ha dit amb extraordinària claredat que des de fa 10 anys consecutivament les dones s’estan empobrint a Europa i també explica que no és
un fenomen conjuntural sinó que és una tendència que va en augment.
Tots aquests informes estan elaborats per entitats de les quals no tindríem
perquè dubtar de res més que del fet que tinguessin tendències d’extrema
esquerra o que fossin feministes, per exemple. Enfront d’aquest nou sistema neoliberal estan emergint les dones del model de treballadora idònia.
El model d’aquesta nova explotació, que és una forma insòlita de violència,
és la maquila. En aquesta aliança entre patriarcat i capitalisme, la maquila
apareix com una de les seves metàfores fonamentals on s’ajunta l’explotació de les dones d’una forma molt significativa en clau neoliberal i la
subordinació en clau patriarcal. Aquesta servitud econòmica en molt bona
mesura és el producte de polítiques neoliberals amb el seu afany que el
mercat es converteixi en l’únic instrument de regulació i de redistribució i
està erosionant de forma molt profunda el paper de l’estat.
D’altra banda, hi ha una causa endògena de l’erosió de l’estat, que són
les polítiques identitàries i comunitaristes, que són extraordinàriament perverses per a les dones en alguns sentits. Això vol dir que la cultura s’està
reconstruint novament com a font d’opressió de les dones i com a excusa
per retallar drets. Ja en la Il·lustració, les feministes (i no només elles) van
dir que la religió i la tradició eren dues fonts inesgotables d’opressió per a
les dones. Doncs jo crec que podem dir que la cultura, la tradició i la religió estan vivint un moment extraordinàriament important de rearmament
ideològic i les dones estan servint una altra vegada a l’objecte transaccional d’aquesta nova aliança entre cultura i religió que no es dóna només a
Espanya, Estats Units o en països àrabs o musulmans. Aquestes polítiques
comunitaristes, culturalistes, identitàries també estan soscavant l’estat, i
en fer-ho creen una espècie de servitud cultural, les dones són les noves
esclaves culturals. Les cultures es reafirmen, es reforcen, estableixen polsos
amb la cultura dominant sobre l’aliança de retallada de drets de les dones.
I l’últim factor que és important en la producció d’aquestes noves formes
de violència patriarcal és el que s’anomena l’economia criminal. Està adquirint unes dimensions terribles al món, al punt que a l’Amèrica Llatina ha
entrat en el debat entre la dependència i el desenvolupament, ja que, per
exemple, l’economia criminal representa el 60% de l’economia de Mèxic.
Quan el narcotràfic planteja la guerra a l’estat (com va passar a Colòmbia),
la lluita sembla perduda per endavant, però, per exemple, Pablo Escobar
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va aconseguir ja mort amb el seu càrtel de Cali la no extradició de narcotraficants colombians a Estats Units. Molt probablement s’estigui repetint
la mateixa estratègia a Mèxic. També a Estats Units el 23% de l’economia
depèn de l’economia criminal: el narcotràfic, el tràfic de persones i òrgans, la
prostitució (que és la segona o tercera font de beneficis en l’àmbit mundial).
Si es pogués dir que hi ha dos paradigmes o metàfores d’aquesta nova aliança entre patriarcat i capitalisme, crec que serien la maquila i la prostitució,
perquè són les dues grans fonts més visibles d’opressió i subordinació contra
les dones, i simultàniament són les dues fonts més significatives de violència
contra les dones.
“Barrera d’entrada” del patriarcat
Per acabar citaré a un colombià que es diu Francisco Toumi19, a qui mai se
li haurà passat per la imaginació aplicar aquest concepte a les dones. Ell és
un estudiós del narcotràfic i de la seva violència, i diu que aquesta indústria
genera un tipus de violència molt important perquè ningú pugui entrar dins
d’aquest sistema. El concepte que explica és el que produeix un tipus de violència en el narcotràfic que ell anomena “barrera d’entrada”. Val a dir que es
produeix aquesta violència perquè els altres càrtels no puguin entrar i ningú
pugui introduir-se en el que està construït com una gran confraria masculina
que produeix violència contra les dones, en uns crims que s’anomenen crims
de gènere o feminicidi.
Crec que el patriarcat està produint la seva pròpia barrera d’entrada. Ho
dic com si el patriarcat fos una persona i decidís. En realitat són milions de
persones que no sempre decideixen de forma voluntària, ja que els sistemes
de domini estan conformats de tal forma que els individus col·laboren activament, en el marc d’una lògica que està constituïda i orientada al fet que
es pugui reproduir d’una forma sistèmica. Així funciona el capitalisme. No
és que tots els capitalistes es reuneixin tots els dies. Ara es van a reunir en
el G20 i s’han reunit per descomptat en moltes instàncies, i per a això tenen
el Fons Monetari i el Banc Mundial. La diferència amb el patriarcat és que
no té aquestes institucions del capitalisme. Aquests dos sistemes de domini tenen formes de funcionament amb les seves singularitats, però també
tenen moltíssims elements en comú. Reaccionen reactivament defensant la
19 Francisco Toumi, economista de la Universitat de los Andes, membre de l’Acadèmia Colombiana de Ciències
Econòmiques. Investigador en economia política de les drogues i el delicte.
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seva pròpia existència històrica i ho fan creant barreres d’entrada. Crec que
aquestes noves formes de violència patriarcal són una grandíssima barrera
d’entrada perquè les dones no entrem en tots aquells espais en els quals hi
ha recursos i que no entrem en totes aquelles confraries o grups masculins
que són els que s’encarreguen de protegir i de fer que segueixi sobrevivint
aquest sistema de domini.
Una porta a l’optimisme
Ara sí, per acabar, ¿hi ha motius per ser optimistes? Com diu una catalana que
es diu Lourdes Beneria20, les condicions de treball de les dones en aquest neoliberalisme són molt semblants a les de la Revolució Industrial al segle XIX, de
manera que és un moment històric en el qual dir terrible és poc. Si citéssim a
Lenin estaríem anant un pas enrere. Però també crec que és un moment històric
obert i en aquests moments històrics es generen moltes coses, perquè existeixen espais per a articulacions polítiques, de creació de noves xarxes i sobretot
perquè ens diuen que la història no està escrita, l’anem a escriure com ens surti
escriure-la i amb totes les mediacions que hi ha, que sabem que són infinites.
Abans es parlava molt de les dones del nord i del sud, a mi m’agrada parlar
de les dones del nord, del sud i de moltíssims llocs d’una altra forma. Totes
les dones hem de tenir molt clar que existeix una estructura transcultural de
domini masculí, i que aquesta estructura sols pot ser contestada establint pactes polítics entre les dones que estan en el nord i el sud, en l’acadèmia i en el
moviment social, les que treballen en la política institucional i les que treballen
en la societat. I pensar que el problema no és només nord i sud, el problema és
fonamentalment les elits de tots els països i els sectors que estan a les bases
de les piràmides. Les elits dels països del sud són tan feroces i genocides com
ho són les del nord. Són aquestes elits neoliberals patriarcals les que s’encarreguen de reforçar aquestes estructures de domini. Aquestes només poden ser
contestades i resistides des dels pactes polítics respectant les singularitats dels
grups de dones que en aquest cas van a pactar. Moltes gràcies.
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Lourdes Beneria, professora a la Universitat de Cornell a Nova York des del 1987. Llicenciada per la Universitat
de Barcelona i Doctorada en Economia a la Universitat de Columbia a Nova York. Les seves investigacions s’han
centrat en temes relacionats amb el treball i l’economia informal, treball de les dones, gènere i desenvolupament,
globalització i desenvolupament a l’Amèrica Llatina. Entre les seves publicacions destaca el llibre Gènere, desenvolupament i globalització. Per una ciència econòmica per a totes les persones (Editorial Hacer, Barcelona. 2005).
Ha col·laborat amb organitzacions internacionals com l’Organització Internacional del Treball (OIT) i la Fundació
de Nacions Unides per al Desenvolupament de les Dones (UNIFEM).
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PREGUNTES I COMENTARIS
PREGUNTA A JULES: La meva pregunta és per a Jules sobre la primera
part de la seva ponència. M’interessa molt el tema de la feminització al
món del desenvolupament, la idea que les dones salvaran el món, perquè
les dones tindran cura de l’aigua, dels recursos naturals, de les famílies,
seran receptores del microcrèdit que salvarà totes les economies, de vegades també de forma neoliberal. Hi ha algun comentari o reacció al que
també es veu com la feminització del desenvolupament? Que jo crec que
és una tendència tan conscient com inconscient de moltes persones i organitzacions que poden ser molt solidàries amb el moviment feminista, però
que també d’alguna forma minen tot aquest moviment i el seu avanç i el
nostre posicionament com a dones.
JULES: Una de les coses que he intentat dir és, com va dir recentment Jurema Werneck21, “les dones negres no existim“ i jo dic “les dones no existim”, perquè no existim com a identitat. Llavors no podem salvar el món
ni fer-lo malbé. Les dones no és una essència que redimirà res. No obstant
això jo crec que les persones que som socialment construïdes com a dones
carreguem amb què la jugada del sistema d’acumulació és carregar-nos tot
el treball, sigui pagat, mal pagat o no pagat. Aquí jo crec que hi ha molt per
anar pensant. Em va cridar molt l’atenció el que deia Rosa Cobo sobre les
noves formes d’explotació de les dones. Tinc una reflexió sobre les dones
de servei (maquila, prostitució i domèstiques pagades o no) però crec que
les hem d’analitzar al costat dels homes armats. I crec que hi ha un procés
de privatizació i difusió d’aquesta violència. Crec que hem d’estar molt
atentes a com fer perquè a les persones categoritzades com a dones no ens
carreguin tot el treball i com fer perquè a les persones categoritzades com
a homes no els deixem tenir totes les armes legals i físiques per obligar-nos
a carregar amb aquest treball.
ROSA: A propòsit del concepte “les dones com a salvadores del món”, crec
que en els moments de crisis i de canvi social sempre hi ha una apelació a
les dones com a possibles salvadores, i fins i tot de vegades se’ns empeny
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Jurema Werneck, activista feminista brasilera, coordinadora de l’organització Criola, ONG de dones afroamericanes a Río de Janeiro. És doctora per la Facultat de Medicina de la Universitat de Río de Janeiro. Ha
escrit extensament sobre la salut i les polítiques públiques per a la població negra, especialment sobre les
dones negres brasileres, gènere i racisme.
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perquè ho siguem. Estic pensant en aquest moment de canvi social que
van ser els 70 en els quals un filòsof de l’escola de Frankfurt que es deia
Marcus ens demanava a les dones que ens convertíssim en el gran subjecte
polític col·lectiu d’emancipació. Deia que els partits d’esquerra no poden
complir la comesa històrica que ens van prometre per motius diversos. A
qui han allunyat del poder? Qui no han sofert la seva contaminació? Qui
té una espècie de puresa moral pel seu aïllament històric que li permetria
oferir una alternativa no contaminada, nova? Les dones. I a partir d’aquí
ens demana que salvem el món. Jo crec que és massa treball posar sobre
les espatlles de les dones aquesta responsabilitat.
Dels col·lectius d’oprimits i els sectors de població o els genèrics oprimits,
les dones som el més oprimit entre tots els oprimits. Tenim una obligació
moral i és la de salvar-nos a nosaltres mateixes, i crec que tots els col·
lectius oprimits la tenen. Les dones del sud seran les actrius principals del
seu propi desenvolupament i emancipació i les del nord faran allò propi en
les seves societats i carregarem amb tots els elements d’opressió que dia
a dia sorgeixen. Semblaria que a Europa les dones vivim estupendament
o dóna aquesta impressió, i estem patint noves formes d’opressió i moltíssimes dificultats per identificar noves mutilacions als nostres cossos que
es venen al mercat de consum. Es parla de prostitució com si només reforcés a la dona com a ésser individual. És a dir, hem de tenir consciència
que cada col·lectiu que es troba en una posició de subordinació, i en això
sóc molt marxista, ha de salvar-se a sí mateix. Cada col·lectiu de dones
haurà d’articular la seva pròpia estratègia per poder aconseguir els nivells
d’emancipació que la correlació de forces en aquest moment li permeti i jo
crec que això és fonamental tenir-ho en consideració.
En segon lloc, quan parlaves de la feminització del desenvolupament, a
les dones sempre s’hi recorre quan es viuen moments de crisis. Es veu clar
quan un partit està en una situació de crisi que apareix immediatament
plausible que una dona sigui la seva secretària general. Quan un estat està
en una situació de crisi llavors es planteja la possibilitat que una dona pugui accedir a la presidència. Quan el treball és pitjor pagat aquí estan les
dones ocupant aquest espai. Clar que ens podem preguntar si els treballs
es devaluen perquè les dones hi entrem o si és a l’inrevés. En tot cas, el
que sí sembla és que les dones, i no tan sols elles sinó les noves classes de
servitud, es feminitzen. Les crisis són territoris propicis, llocs en els quals
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hi ha pocs recursos, llocs idonis perquè els ocupem les dones. Per això
estem accedint al mercat laboral des que s’apliquen polítiques neoliberals,
perquè el mercat de treball s’està devaluant tant que és el lloc en el qual
naturalment desemboquem les dones. I les feministes tenim l’obligació de
fer aquest anàlisis i de saber que aquests són els espais que ens ofereixen
aquest tipus de societats.
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