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Veure aquest email al teu navegador

 La ButlletinA que t'acaba d'arribar és l'inici d'una nova etapa comunicativa amb

l'objectiu de poder mantenir un contacte més constant i més interactiu amb totes

vosaltres. Per fer-ho possible comptem amb una persona més en l'equip, la  Sandra

Muñiz , i amb una comunicadora voluntària, l’Ana Ochoa , a més de la resta de  l'equipA,

que ja ens coneixeu.

Cada mes la centrarem en un tema i l'ha aprofitarem per presentar-vos el treball que, les

organitzacions amb les quals treballem, realitzen entorn del mateix. Aquest mes

comencem amb  l'amor romántic  i pretenem poder oferir arguments i recursos per fer

front a l'ofensiva capitalista i patriarcal que tots els febrers es posa tan feixuga.

Desitgem que us agradi tant com a nosaltres, i esperem les vostres impressions per

millorar-la, suggeriments sobre temes que esteu interessades o pel que vulgueu…

Ens delim per sentir-vos!

Una abraçada,  l'equipA CooperAcció 

L'AMOR ROMÀNTIC ENS VIOLENTA
Ana Ochoa

En una societat construïda sobre els pilars de la desigualtat no és estrany que les
relacions interpersonals que es desenvolupen siguin també injustes. Vivim en un
món sexuat i categoritzat, on la construcció sociocultural de l'amor es subscriu dins
un model heterosexual de masculinitat i feminitat. Aquest model constitueix un
conjunt d'atributs que se'ls hi assigna a dones i homes per separat i que tenen la
característica de ser antagònics i jeràrquics —es valora més allò relatiu a l'home—,
definint així les estructures de poder. D'aquesta manera, es construeix la ciutadania
a partir de l'exclusió i subordinació social de les dones. En aquest context, l'amor
romàntic és una potent eina per a controlar-nos i sotmetre'ns.

Actualment, es considera que l'amor romàntic és la raó fonamental per mantenir
relacions sentimentals i que "estar enamorat/ada" és la base per a formar una
parella i per a romandre-hi. En aquest marc, l'amor que se’ns proposa al llarg del
procés de socialització i que s'estableix com a model cultural, implica una renúncia
personal i un lliurament total que potencien comportaments de dependència i
submissió envers l'altre/a. Per a moltes dones l'amor es converteix en l'eix
vertebrador de la seva pròpia existència. Es legitima així el patriarcat —sistema en
què els homes tenen més poder i privilegis que les dones— i un conjunt de
creences que mantenen aquesta situació. D'aquesta manera, es justifiquen les
violències contra les dones transgressores, és a dir, qualsevol de nosaltres que no
s'ajusti a l'ideal de dona, és a dir, totes.

L'amor romàntic es torna una eficaç eina per a controlar-nos, corregir-nos i castigar-
nos. Els feminicidis i tots els tipus de violències contra les dones són una realitat a
totes les societats perquè totes són patriarcals, i una greu violació dels drets
humans i les llibertats. No es tracta, per tant, d'un assumpte privat i individual, sinó
d'una qüestió política que ens afecta a totes les persones sense excepció. Per això,
és necessària una actuació individual, col·lectiva i una responsabilitat pública per a
canviar les bases que generen i avalen qualsevol tipus de violència, per tal
d’aconseguir unes relacions íntimes i socials més satisfactòries que promoguin el
respecte i la igualtat.

 ALTAVEU

 Grup Venancia 

És un col·lectiu de dones de Matagalpa
que treballa des del 1991 per contribuir al
desenvolupament del moviment de dones
a Nicaragua, enfortir l'autonomia i el
creixement personal;  recolza la
integració de dones urbanes i rurals,
joves i adultes i crea espais per a la
confluència de la diversitat d'identitats.

Entre els seus treballs pel
desenvolupament personal i el canvi
social, destaquem la campanya que van
realitzar fa un parell d'anys per “Vivir el
amor en libertad", en la qual es planteja
la llibertat com un valor amorós necessari
per poder establir relacions constructives,
plaents i de goig, explorant noves formes
de relacionar-nos amb les parelles, les
amistats i les famílies.

Actualment tenen en marxa la campanya
“De esto sí se habla” per a la vivència
de la sexualitat lliure, responsable i
plaent, que informa sobre el dret a decidir
i actuar sobre els nostres cossos.  

+ INFO A LA SEVA WEB 

 Programa Feminista La
Corriente

És una organització feminista
nicaragüenca que defensa els drets de
les dones, posant l'accent en els drets
sexuals i reproductius.
Per a això, desenvolupa accions que
contribueixen a generar canvis a favor de
la igualtat i la no discriminació, combinant
la recerca, la formació, els mitjans de
comunicació i la creativitat d'un equip de
persones compromeses amb el
feminisme.
La Corriente forma part del Movimiento
Feminista de Nicaragua, un espai
d'articulació d'organitzacions que
reivindiquen els drets de les dones.

La seva última campanya “¿Y vos cómo
haces el amor?” ens convida, als homes
i les dones, a reflexionar sobre les idees
tradicionals que hem après de l'amor
romàntic. Amb aquesta campanya volen
qüestionar les idees distorsionades de
l'amor i aportar a la construcció de nous
valors per a la construcció de relacions
amoroses, basades en la llibertat i el
respecte envers les persones amb les qui
establim vincles afectius.
Pots escoltar els àudios aquí i consultar
la Guía de los buenos amores que han
elaborat perquè tots els dies aprenguem
a fer l'amor.

+ INFO A LA SEVA WEB 

 ATENTES A:

CONVERSA
ENTRE MÒNICA

TERRIBAS I
CADDY ABZUBA

Caddy Adzuba,

periodista, advocada i

activista pels drets de les

dones en la RD del

Congo, està amenaçada

de mort al seu país per

denunciar la violència

sexual i la relació del

coltan amb el conflicte

que perdura en el seu

país des de fa més de 20

anys.

4 FEBRER - 18:30h
dins el III Fòrum

Internacional
devreporter

#forumdevrporter

FÒRUM

VIOLÈNCIES
CONTRA LES

DONES A MALI:
mutilació genital

femenina i matrimonis
precoços.

Xerrada i llançament en

primícia del documental

"Les violències contra les

dones a Mali" que

podrem visionar aquest

dia

10 FEBRER - 18hs
a LaFede.cat

PER SANT
VIOLENTÍ, Prou

violències masclistes!

15 FEBRER - 19hs

Portal de l'Àngel

#ésfeminicidio

PRESENTACIÓ

MANIFESTACIÓ

JORNADA sobre

Drets Sexuals i

Reproductius (DSiR) en

els Objectius de

Desenvolupament

Sostenible (ODS)

11 FEBRER

#TirapelDret(s)!

ESCOLA
POPULAR DE
ECONOMIA
FEMINISTA

Escola virtual: En breu

s'obre el període

d'inscripció!

FORMACIONS

 PUBLICACIONS

L'informe Feminicidis a Catalunya
2010-2014, un estudi elaborat per
Cooperacció i Feminicidio.net
amb la col·laboració de Tamaia –
Viure Sense Violència, és pioner i
el primer realitzat a Feminicidio.net
amb dades recopilades sobre
feminicidis i altres assassinats de
dones a Catalunya.

Número 3 Rizoma - Manuscritos
Feministas, publicació del Espacio
de Encuentro de Mujeres, un
espai d'informació a través del qual
poder observar la realitat de les
dones a Panamà, i de reflexió
sobre la teoria feminista des de les
diferents perspectives.
En aquest número dediquen un
article a realitzar una comparativa
entre Panamà i Espanya respecte
al nombre de feminicidis comesos
en el 2015 segons les xifres oficials
de cada país.

 AUDIOVISUALS

Ja estan disponibles els
audiovisuals amb els
enregistraments de les diverses
ponències de les jornades
internacionals "Els nostres
cossos, Les nostres vinyes.
Aportacions feministes a la
salut", organitzades per
Entrepobles i CAPS, el 2 i 3 octubre
2015.

Què hi ha darrere de l'amor? Un
conjunt de materials audiovisuals
inclosos en un curs de Traficantes
de Sueños,  que intenta explorar
com l'amor romàntic construeix la
identitat dona (i home), aportar
experiències i reflexions que ens
permetin mirar amb perspectiva i
alleujar la pressió (material i
simbòlica) que se situa sobre l'amor
i les relacions.
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