
ButlletinA #Novembre'16 - Contra els feminicidis, actuem!

l feminicidi és . Totes aquelles
violències; física, psicològica, sexual, obstètrica, la mutilació genital, l’esterilització
forçada, tortura, esclavitud sexual, cirurgia estètica, heterosexualitat forçada i
maternitat forçada, etc. Sempre que aquestes formes de violència causin la mort,
es consideren feminicidis. 
Es tracta d’una pandèmia mundial i, com a tal, ha de ser denunciada davant de la
ceguesa i la indiferència dels Estats, que han de posar com a prioritat a la seva
agenda política la . 

Defensem que aquesta lluita ha de ser col·lectiva. Totes i cadascuna de les
persones que formem la societat, tenim part de responsabilitat en les causes que
sustenten la violència, reproduint actituds masclistes i discriminatòries. No podem
permetre que la violència masclista es normalitzi, s’accepti i s’invisibilitzi. 

L'alerta greu pels assassinats violents de dones —més de 700 a l'Estat Espanyol
en els darrers 10 anys i unes 3.500 a Europa cada any— centrarà aquesta

, on comptarem amb
ponències de les expertes Claudia Mejía Duque, Liz Meléndez i Graciela Atencio,
de Colòmbia, Perú i l'Estat Espanyol respectivament, de cara a teixir aliances locals
i globals contra aquesta xacra. 

Us fem arribar la  i el de aquest XII Fòrum que se
celebrarà sota el lema  els dies 

 a l'  (c/ Sant Pere més Baix, 7, BCN). 

Aquest any, a més a més, es debatrà de manera col·lectiva sobre qüestions tan
candents com la islamofòbia de gènere o la relació entre les fronteres i la seguretat
i les dones refugiades, sobre masculinitats, identitat de gènere, empoderament de
les dones, el món laboral, el món associatiu i l'autodefensa feminista, a través de
diferents metodologies, com taules rodones, xerrades, tallers o teatres
participatius. 

Us convidem a assistir al Fòrum i a traçar, entre totes, estratègies 
 des de l'arrel. 

osaltres estarem el  moderant aquesta taula rodona
en la qual es debatrà si és possible construir una nova institucionalitat des de la societat
civil organitzada com contra-poder a l’Estat? Quins són els reptes i estratègies que hem
d’assumir per enfrontar-nos al patriarcat i al neoliberalisme?, amb l’objectiu de que
sorgeixin idees de treball en comú en la lluita contra les violències masclistes i el
feminicidi. 

Laia Serra Perelló, Graciela Atencio Rodríguez ( ), Liz
Meléndez ( ) i Claudia María Mejía Duque
( ). 

Estrella Ramil Paz. 
,  i 

. 

ls dies es celebra el 

Diverses organitzacions unim esforços per continuar analitzant la violència contra les
dones i el feminicidi. Aprofundirem en la seva conceptualització, visibilitzant els avanços
normatius i jurídics que existeixen, així com els reptes per a la seva implementació a la
regió Llatinoamericana i a Europa. 

Pots consultar el . El seminari té caràcter gratuït. 

Més informació i inscripcions a .

Després del No al

referèndum sobre els

acords de pau a

Colòmbia, en quin punt

es troba el procés? Com

es posiciona el moviment

social de dones en el

context sociopolític

actual? Quin és l’abast de

la Justícia transicional en

aquest procés?

Debatrem sobre

aquestes qüestions amb

unes ponents d’excepció:

Claudia Mejía Duque i

Farid Samir Benavides

Vanegas, moderat per

Betty Eugenia Puerto. 

Parlarem sobre les

violències que enfronta la

joventut salvadorenca

amb Rosa Maria Menjívar

Peraza, feminista,

llicenciada en Filosofia a

la Universitat d'El

Salvador, i Màster en

Relacions de Gènere per

la Universitat de Girona.

La Marca Barcelona té

conseqüències

dramàtiques i violentes

sobre les comunitats

negres de Buenaventura.

El seguiment del cas de

l'empresa catalana Grup

TCB instal·lada al port de

Buenaventura ha estat

una de les raons de

l'aprovació per unanimitat

al Parlament de

Catalunya d'una proposta

pionera de control de les

empreses catalanes amb

inversions a l'exterior. La

xerrada comptarà amb

les intervencions de: 

Danelly Estupiñan, Joan

Maria Soler i Tono

Albareda.

El dimecres, dia 25 de

novembre, és el 

, una data per a

reflexionar i expressar el

nostre rebuig vers les

diverses manifestacions

de les violències

masclistes. 

Us convidem a mobilitzar-

vos i participar en les

diverses accions que

tindran lloc.

Us convidem a

reflexionar sobre els

Drets Sexuals i

Reproductius (#DSiR) de

les dones a l'Àfrica

Occidental amb Bombo

Ndir, presidenta de

l'Associació de Dones

Immigrades

Subsaharianes - ADIS. 

Es realitzarán dues

xerrades: 

i

 recull diverses
entrevistes a distintes dones que
dediquen la seva vida a denunciar i
resistir les múltiples formes de
violència que pateixen diàriament. 

, va
gravar i va començar a editar
aquest audiovisual a 2011 a
Buenaventura (Colòmbia), on havia
anat arran d'una crida a la
solidaritat emès per les 

 denunciant les
altes taxes de feminicidi en aquest
districte del Valle del Cauca. 
Moltes gràcies a totes les berracas
colombianes, per la seva força, el
seu coratge, la seva tendresa i la
seva determinació.

A Cooperacció volem comptar
amb tu per seguir donant suport
als drets i llibertats de les dones! 




