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EDITORIAL

La vista i les mans posades a Palestina
Una jove, voluntària sanitària a la
Franja de Gaza, tirotejada mentre
atenia una persona ferida, ha transcendit les xifres de morts que acumula el sagnant balanç de l’Estat d’Israel.
Razan Al Najjar, membre de Palestinian Medical Relief Society, organització sòcia de l’Associació Catalana
per la Pau, és un dels noms i cares
recents de la brutalitat que fa dècades que impacta contra la població
palestina en els territoris ocupats.
La seva va esdevenir l’any passat
una de les imatges que va donar la
volta al món, com a mostra de la
vulneració del dret humanitari. L’assassinat va tenir lloc en un dels episodis d’acarnissament massiu contra
la població palestina més crus del
2018, durant les mobilitzacions de la
Marxa del Retorn, als volts de la celebració del setantè aniversari d’Israel.
Un Estat creat damunt les terres de
milions de palestins i palestines. A
tocar d’acomplir-se una dècada del
nomenament de Binyamin Netanyahu com a primer ministre d’Israel, el
2009, la possibilitat de constitució de
dos estats (un d’israelià i un de palestí) com a via per solucionar el conflicte ha quasi desaparegut, mentre que
l’assetjament militar i colonial sobre
la població palestina s’ha enfortit.
La Franja de Gaza, un dels territoris
ocupats i escenari de la darrera onada repressiva, són 360 quilòmetres
quadrats de territori econòmicament
estrangulat, en què uns dos milions
de persones conviuen amb un ferri

bloqueig, per terra i mar, i sobreviuen (o no) a l’assetjament militar. Si
bé aquesta és la política que ha accentuat l’ultranacionalista Netanyahu en els darrers anys, la vulneració
de drets humans per part de l’Estat
d’Israel contra la població palestina
n’acumula molts més a les esquenes. Per això, la nostra entitat fa
prop de 20 anys que situa Palestina
com a país prioritari.

només no hi podem girar l’esquena,
sinó que hem d’ampliar la quantitat
d’ulls que hi miren i les mans que hi
treballen, amb voluntat d’arrencar
els abusos de la seva terra.

Per això, a més de la cooperació i
l’emergència humanitària, la nostra línia de treball a Palestina aposta per l’educació al desenvolupament, amb l’objectiu de contribuir
a què Catalunya miri cap a Palestina i s’hi apropi, des de la solidaritat, per denunciar les violacions
A més de la cooperació i
en aquest epicentre dels conflictes
l’emergència humanitària,
al món àrab. Davant les sagnants
repressions que generen les cíclila línia de treball de la
ques escalades del conflicte, bona
nostra entitat a Palestina
part d’Europa i la comunitat interaposta per l’educació al
nacional s’escandalitza tant i tan
desenvolupament
ràpidament com menysté o ignora
que no es tracta d’un episodi aïllat
de violència. Ho hem de tenir preA Palestina hi conflueixen tres dels
sent. Els palestins i palestines dels
eixos de treball de l’organització territoris ocupats conviuen dia a
dia amb les violacions de drets hu-drets de les dones, emergència
humanitària i dret als mitjans de
mans que infringeix l’Estat d’Israel
subsistència perdurables- i, des del
i, en aquest context, la resistència
2007, hi hem executat una quinzena
col·lectiva i intergeneracional que
de projectes, de la mà de diverses
hi oposen és imprescindible.
organitzacions en defensa del dret
a la salut, el dret a l’alimentació, els
Alhora, tanmateix, és urgent -fa
drets de les dones, el dret a la culdècades que ho és- que resistir no
siguin esforços estancs i vides entura i l’acció humanitària, tant a la
Franja de Gaza com a Cisjordània.
terrades. Hem de perseguir que
resistir es transformi en força cap a
la pau. Des de Catalunya, ens comPalestina, malauradament, està en
constant actualitat per ser un dels
prometem en aquest pols pels drets
territoris del món on la vulneració de
humans i el defensem amb les orgadrets humans és més visible i consnitzacions palestines, sentint-lo com
a propi. ■
tant des de fa més de mig segle. No
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PALESTINA AVUI

Retornar: dret històric,
massacre fins avui

L

a població de Gaza i del conjunt de Palestina ha
decidit que ja n’hi ha prou. Vivim l’ocupació més
llarga de la història moderna i s’hi ha de posar
fi”. Abbas Melhim, director general de Palestinian Farmers Union (PFU), recull així el sentir de centenars de
milers de palestins i palestines que des de març de
2018 han protagonitzat les mobilitzacions conegudes
com la Marxa del Retorn. Les demandes? dues d’endèmiques: acabar amb el bloqueig de Gaza i reconèixer
el dret -establert per l’ONU, el 1948- de la població palestina a tornar a les terres de les quals va ser expulsada fa setanta anys. Setanta anys en què l’Estat d’Israel
celebra la seva creació. Setanta anys en què, un dia
després d’aquest l’aniversari, cinc milions de palestins
i palestines recorden la Nakba (el desastre), el dia en
què comença l’exili del seu poble.
Melhim descriu Gaza com “una presó” en què quasi
dos milions de persones són assetjades, “sense dret a
viure, a respirar, a conrear les seves terres”. La majoria de les terres de què parla el líder camperol són en
la que Israel anomena “zona de seguretat” i l’exèrcit
prohibeix als camperols utilitzar-les. Són milers les famílies que viurien del seu conreu, assegura el director
de PFU. Si bé la inseguretat alimentària és una de les
problemàtiques principals al conjunt de Palestina, on
afecta prop de tres de cada deu persones (27%), a la
Franja de Gaza es dispara vint punts, fins afectar quasi
la meitat (47%) de la població del territori.

En relació a les marxes del retorn que van esclatar
l’any passat en diversos punts de la frontera entre
Gaza i Israel, Melhim denuncia: “A pit descobert, són
milers les persones que reivindiquen el dret a tornar a
les seves cases i terres i esperen que el món doni suport a aquest dret, mentre que, a l’altra banda, l’exèrcit
israelià s’hi enfronta amb metralladores, tancs, avions,
bombardejos i assassinats”.
Unes protestes que s’han convertit en l’onada repressiva més mortífera des de l’anomenada Operació Marge
Protector, l’any 2014, que va suposar una guerra sobre
la Franja de Gaza. Si bé la violència per reprimir la Marxa
del Retorn ha estat un episodi d’escalada del conflicte,
la violència no és un episodi aïllat als territoris palestins
ocupats: Cisjordània, la Franja de Gaza i Jerusalem.

“La manca de rendició de
comptes per part de les
forces d’ocupació és una de
les majors vergonyes de la
comunitat internacional”
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PALESTINA AVUI
Les colònies que s’apropien de les terres palestines
—il·legals d’acord amb el dret internacional—, creixen
amb total impunitat. Si bé el pla de partició de Palestina
aprovat per l’ONU el 1947 assignava a l’Estat jueu un
55% del territori, Israel n’ha ocupat militarment la totalitat i ha creat assentaments a Cisjordània i Jerusalem
Est, amb més de 600.000 colons. La població Palestina
és de cinc milions.

Ocupació impune
Cisjordània, Jerusalem i la Franja de Gaza són territoris palestins ocupats per Israel des del 1967. Una
ocupació que es tradueix, a la pràctica, en “contínua
negació dels drets de la població palestina, acompanyada de diverses escalades violentes”, descriu
Xavi Cutillas, president de l’Associació Catalana per
la Pau.
Una de les conseqüències del sistema repressiu de
l’Estat d’Israel és la restricció per abastir aigua als territoris palestins. És una mostra flagrant de com, no
només ocupa Palestina físicament, sinó que hi té la política de dificultar les condicions de vida a la població.
A Gaza, l’escassetat d’aigua afecta 1,76 milions de persones. El 40% del total d’habitants de la Franja de Gaza
rep només de cinc a vuit hores de subministrament
d’aigua cada tres dies.
A més, la contaminació provoca greus conseqüències
en la salut de la població palestina, especialment entre
els infants. També l’economia local i el medi ambient es

veuen fortament perjudicats per l’escassetat i contaminació de l’aigua. La falta d’accés a electricitat, aigua i sanejament marquen la vida al territori, un dels més densament poblats del món (5.479/km2). La població, en un
dia a dia d’assetjament, ha passat a dependre de l’ajuda internacional.
S’estima que 2’3 milions de palestins requereixen ajuda humanitària i que prop de 300.000 dones necessiten recursos per sortir i recuperar-se de situacions de
violència masclista. L’atur i la pobresa afecten prop de
tres de cada deu persones dels territoris palestins ocupats (29%). Concretament a Gaza, en la darrera dècada
ha superat el 46,5% de mitjana. Entre el jovent, més de
sis de cada deu estan a l’atur.
Una altra vulneració, denunciada en diverses ocasions
per les organitzacions internacionals, és l’empresonament injustificat de menors. Cada any, entre 500 i 700
menors d’edat són jutjats per tribunals militars israelians. Avui, gairebé 300 hi continuen detinguts per causes menors, com llançar pedres a l’exèrcit o participar
en protestes.
“La gent es manifesta a Gaza perquè la situació és
molt complicada i perillosa i veiem com la comunitat internacional és incapaç d’assegurar els drets dels
camperols, en concret, i de la població palestina, en
conjunt”, denuncia l’organització Stop The Wall. Segons l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient, la gran majoria dels
dos milions de persones que viuen a Gaza són considerades refugiades (1’4 milions).

Hebron: assetjament militar extrem
La ciutat d'Hebron, a Cisjordània,
és paradigma del que significa viure sota ocupació israeliana. Des de
l’ocupació jueva el 1967, és la zona
on la presència de colons i militars
és la més elevada de tot el país. Des
de la segona intifada palestina, l’any
2000, creix, alhora que augmenten
l’agressivitat dels colons, els sabotatges contra la població palestina i les
restriccions d'Israel en aquest antic
node econòmic.
Dins la ciutat, l’assetjament és constant. L’assentament jueu està situat
al centre i els colons i els soldats armats amb metralletes es passegen
sovint intimidant les persones que
hi habiten. A més, els controls injustificats, detencions o escorcolls són

freqüents, i per moure’s per la ciutat
s’han de travessar checkpoints que
envolten la zona ocupada, on viu una
de cada quatre persones (30.000 del
total de 120.000 habitants). “Anar a
l’escola, a treballar, a comprar, a la
mesquita, o simplement circular, esdevé un camí ple d’entrebancs, en
forma de violència que, molts cops
és física. Fins i tot mortal”, adverteix
Cutillas. Aquests atacs són fruit de
les mesures de seguretat aplicades
per l’Estat d’Israel per aplacar les
mostres de resistència de les persones que habiten la regió.
A les poblacions del voltant d’Hebron, on viuen unes 4.000 persones,
també hi ha un gran assetjament
militar, amb l’agreujant que, en nu-

clis petits, és més difícil fer front al
control i la violència. La zona del sud
d’Hebron és considerada la més vulnerable de tota Cisjordània.
El 1980 Israel va declarar-ho zona
militar tancada i va encerclar catorze pobles. Més tard, va expulsar-ne
temporalment la majoria d’habitants,
en esdevenir zona de foc, i l’any 2012
va anunciar la destrucció de la resta
de pobles. De moment, aquestes nou
poblacions resisteixen de forma organitzada. Mentrestant, l’estratègia
de l’Estat d’Israel és fer-ne un territori
inhabitable: prohibir la construcció
de centres escolars i mèdics, la pavimentació de carrers i l’abastiment
d’aigua i electricitat provinent de les
xarxes construïdes per l’Estat d’Israel.
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La comunitat internacional, passiva
davant dècades de fustigació
“La població a Gaza fa dècades que està assetjada
i engabiada per l’exèrcit israelià, que impedeix la
llibertat de moviment de les persones i de béns,
tant dels procedents de Gaza com a l’interior de
Gaza”, descriu Melhim. La seguretat col·lectiva ha
estat el motiu esgrimit per intensificar-hi, des de
l’any 2007, les restriccions a la mobilitat, cosa que
s’ha traduït en un empitjorament de les condicions
de vida i en una fragmentació de l’activitat econòmica als territoris palestins ocupats.
A més, les polítiques de tancament de fronteres
del govern d’Egipte al sud de Gaza, a la frontera
de Rafah, encara n’han accentuat més l’aïllament.
El bloqueig afecta el progrés econòmic, científic,
d’infraestructures i acadèmic a la zona. Molts estudiants no poden accedir a estudis que no es cursin
a universitats de Gaza i tampoc les persones que
ho requereixen poden accedir a tractaments que
estan disponibles només a Israel i Cisjordània.
“La manca de rendició de comptes per part de les
forces d’ocupació és una de les majors vergonyes
de la comunitat internacional”, denuncia Cutillas,
que recorda que no només el bloqueig de la Franja
de Gaza viola l’article 33 de la Convenció de Ginebra —que prohibeix les penes col·lectives—, sinó

que l’Estat d’Israel “continua vulnerant els Drets
Humans, el Dret Internacional Humanitari i la protecció especial que reben els nens i nenes a través
de la Declaració dels Drets dels Infants”.
Retornar a les terres que la població palestina es
va veure obligada a abandonar arran de la creació
de l’Estat d’Israel és un dret reconegut internacionalment i, no només incomplert, sinó ferotgement
vulnerat des de fa setanta anys. La resolució 194
del dret al retorn de l’ONU estipula el dret de les
persones palestines refugiades que ho desitgin a
tornar a les seves cases i terres i a indemnitzar, a
mode de compensació pels béns, a les persones
que decideixin no tornar-hi.
“La majoria de població de Gaza s’ha convertit en
refugiada, després de ser expulsada de la seva llar
el 1947 i la majoria d’aquesta població manté les
claus d’aquelles cases; esperen tornar-hi. Des de la
firma dels acords de pau del 1994 que ho esperen.
És un somni. I un dret. Seu i dels seus fills i filles. I
s’ha d’acomplir”, reivindica Melhim.
Crear un Estat palestí és la via internacionalment
reconeguda per començar a construir la pau al
territori. Una via, tanmateix, tapiada a hores d’ara.
Mentrestant, en l’herència de milers de famílies
palestines hi va la resistència davant la fustigació
israeliana que, impune, no cessa.
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Cultius de resistència

A

l’hort de Rashid, només hi arriba aigua dos
dies a la setmana. Com la resta de camperols
palestins de la Vall del Jordà, a Cisjordània, no
té permís per utilitzar l’aigua de la canonada. “Aquest
és el principal apartheid que vivim”, denuncia. La canonada que ha d’abastir les cinc mil persones de la
comunitat de Rashid, Bardala, ha estat empetitida per
Israel i ara és la meitat del que era originalment. La
que arriba a l’assentament jueu és almenys deu vegades més ample per abastir els 400 colons que hi viuen.
Al conjunt de Cisjordània, els colons consumeixen deu
vegades més aigua que la població palestina.
Restringir l’accés a l’aigua és una peça fonamental del
sistema repressiu d’Israel. Ni la pluja queda lliure de
l’ocupació. La construcció de dics evita que l’aigua ompli els aqüífers de Gaza i la proximitat al mar fa que,
sense aigua dolça, s’omplin d’aigua amb un alt contingut de sal, no apta ni per al consum ni per regar.
“Retenen la nostra aigua i decideixen la quantitat que
en podem beure o utilitzar per al rec. Fins i tot per dutxar-se i per rentar els plats, la població de Gaza ha de
comprar l’aigua envasada, i és molt car”, denuncia Abbas Melhim, director de l’organització de defensa dels
drets dels agricultors i agricultores Palestinian Farmers
Union (PFU). Si continua la restricció, es calcula que en

menys de dos anys trobar aigua potable a la ciutat serà
molt difícil i la pot convertir en inhabitable.
Amb insuficient aigua i menys i menys terres de cultiu,
les condicions de vida als territoris palestins ocupats
cada vegada són més difícils. “Israel busca annexionar
més territoris atacant de manera directa les necessitats de les persones; sobretot, atacant la necessitat alimentària del poble palestí”, denuncia Fadwa Khader,
directora de l’organització Sunflower, de defensa dels
drets humans i del medi ambient.
El dret humà a l’alimentació -”sana, nutritiva i culturalment apropiada, en quantitat i qualitat, suficient per
dur a terme una vida completa i digna”, d’acord amb
la legislació internacional-, és instrumentalitzat com
a eina repressiva contra la població palestina. Alhora, l’agricultura, un dels motors del desenvolupament
econòmic, comunitari i cultural palestí, i l’organització
camperola per cultivar les terres es converteixen en
cavall de batalla per resistir l’ocupació israeliana.
Per això, des del 2013, l’Associació Catalana per la Pau
coopera amb PFU per promoure la seguretat alimentària a Palestina. Part del repte rau a impulsar alternatives
de regadiu que superin les traves de l’Estat d’Israel.

Al conjunt de Cisjordània,
els colons consumeixen
deu vegades més aigua
que la població palestina
queden rodejades. És el que ha passat amb les terres
de la família de Rashat: han quedat a l’altra banda del
mur i sovint no poden accedir-hi. Dels tretze accessos
del mur, només quatre són per a població palestina i,
sovint, se’ls impedeix passar-hi.
Als territoris palestins ocupats, les detencions arbitràries (sota l’etiqueta de “detenció administrativa”,
que poden allargar-se anys), així com els trets contra
la pagesia que treballa les terres, són altres abusos
que impedeixen cultivar les terres de manera òptima i amb seguretat. “La presència dels colons i els
militars fa que molts agricultors que no tenen accés
a les seves terres, o que el tenen molt restringit, visquin a vegades per sota del llindar de la pobresa,
per no poder planificar què produeixen i per manca
d’accés al mercat, pel bloqueig que imposen els colons a Cisjordània i Gaza”, explica Melhim. La construcció del mur ha suposat una notable reducció de
la producció agrícola.

Davant la política israeliana d’apropiació de les aigües
subterrànies i de destrucció de cisternes de la pagesia,
l’aliança de les organitzacions catalana i palestina ha
facilitat l’accés a l’aigua als agricultors i agricultores integrants de cooperatives agràries a Cisjordània. És una
de les prioritats en el treball d’aquestes organitzacions
per enfortir les cooperatives agrícoles, des de les seves
arrels organitzatives fins als fruits que produeixen. “La
lluita entre palestins i israelians està concentrada en
la terra, per la qual cosa la comunitat internacional té
un paper molt important en el suport al sector agrícola
palestí, que representa la lluita per la llibertat, la dignitat i la democràcia en general”, reivindica Melhim.

Un mur contra la terra
A més del control dels recursos hídrics, els camperols
i camperoles palestins s’enfronten contínuament a la
confiscació de terres, als elevats costos dels productes
agraris, a l’obstrucció de vies i canals de transport de
mercaderies i a restriccions per accedir al mercat.
El traçat del mur de l’apartheid que Israel va començar
a construir el 2002 està pensat per travessar les terres més fèrtils i aïllar les comunitats palestines que hi

En aquest context, cooperar és clau en la resistència
i subsistència palestina. “Els agricultors tenen molta
necessitat de treballar en cooperatives perquè, sense un Estat, no tenim un dret clar per cultivar. Els
agricultors són especialment pobres i necessiten cooperar més entre si. Sols no podran trobar solucions
als problemes”.
Per promoure el cooperativisme agrícola, el projecte
d’enfortiment de l’economia productiva i les organitzacions camperoles mitjançant el foment de sistemes de
producció sostenibles als territoris palestins, desenvolupat entre 2012 i 2016 als territoris cisjordans de
Jenin, Jericho, Ramallah i Tulkarem, ha facilitat la incorporació d’agricultors i agricultores a les cooperatives,
amb especial atenció a l’entrada de dones. Khaldyeh
Mohammad és una d’elles. Membre de la Samour Agricultural Cooperative, recolzada pel treball aliat entre
PFU i l’Associació Catalana per la Pau, assegura que
formar part de la cooperativa l’ha ajudat tant econòmicament com emocionalment.
Prop de nou de cada deu dones treballa en l’agricultura com a mà d’obra familiar no remunerada (en el
cas dels homes, són poc més del 25%). La manca de
reconeixement de les dones en l’agricultura no només
es materialitza en la falta de compensacions econòmiques, sinó també en l’absència a les cooperatives i als
centres de formació agrícola.
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Enfortir el cooperativisme, enfortir la
vida a Palestina
El treball de l’Associació Catalana per la Pau i PFU
ha permès desenvolupar el procés de producció de les
cooperatives, millorar-ne la gestió i, també, ampliar la
conscienciació sobre l’agricultura ecològica. “Teníem
por de no tenir èxit, però hem aconseguit que es parli
dels productes ecològics d’alguns productors i cooperatives”, asseguren els coordinadors de la iniciativa.
Així, els projectes incideixen en el dret a l’alimentació,
a través de defensar els cultius d’agricultura orgànica i
l’ús alternatiu d’aigües per al rec. “Els aliments que es
poden trobar als mercats són massa cars i les famílies
acaben reduint el valor nutricional de les seves dietes.
La major part dels palestins de Cisjordània gasta més
de la meitat dels seus ingressos en aliments de primera necessitat”, explica Tere Palop, tècnica de projectes
de l’Associació Catalana per la Pau a càrrec de la cooperació amb Palestina.
A més de formació per ampliar cultius lliures de pesticides i altres químics i millorar la producció, l’ús
compartit de maquinària és una de les facilitats per
als petits agricultors de les cooperatives que l’entitat
catalana, de la mà de PFU, promou a Palestina des
del 2013.
“Israel intenta canviar i destruir qualsevol cosa de les
nostres vides”, explica un agricultor, davant el seu tros
de terreny, coronat pel missatge “Aquest cultiu és tant
un acte de resistència com una font d’ingressos per a
la família Taneeb”. Davant aquest panorama, l’Associació Catalana per la Pau i PFU treballen per rehabi-

litar l’economia productiva a Palestina, mitjançant la
recuperació de vies i terres i la promoció de sistemes
productius sostenibles, concretament, al nord i est de
Beit Hanoun, Jabalia Est i la Franja de Gaza.
4.500 km de vies agràries i un centenar de dunums de
terra han estat reconstruïts per incorporar tècniques
agroecològiques. Alhora, s’ha fet una aposta per enfortir les estructures associatives de les organitzacions
camperoles de Gaza, amb la vista posada a incidir en
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El treball amb PFU ha
permès desenvolupar el
procés de producció de
les cooperatives i ampliar
la conscienciació sobre
l’agricultura ecològica
les polítiques públiques, gestionar l’agricultura sostenible, conservar recursos naturals i defensar col·lectivament els drets dels camperols i camperoles.

Terres C
Més del 60% de la terra cultivable a Cisjordània es
troba dins de la considerada Àrea C: zona restringida per maniobres miliars. Àrea C significa, a la pràctica, prohibit construir-hi cases i treballar la terra, si
no tens permís de l’Estat israelià. “Les terres són dels
membres de la cooperativa, hi tenim oliveres i algunes vinyes, però hi treballem sense llicència, perquè
no ens en donen per fer-hi cap projecte i, per tant,
estem amb la por que vinguin en qualsevol moment
i ens ho enderroquin”, explica un dels pagesos de la
Vall del Jordà.
Hi ha moltes bases militars en aquest territori, estratègic per connectar Tel Aviv amb el Mar Mort, Jerusalem
i la majoria d’assentaments israelians de la zona. “Les
posen a la nostra comunitat, al nostre camp”, denun-

cia Rashid, camperol de la comunitat Ein al Hilwa. Són
moltes les famílies palestines que desobeeixen la “C”
israeliana i hi cultiven, sota l’amenaça constant que les
expulsin de les seves terres.
Amb la majoria de la terra palestina cultivable sota
control, la seguretat alimentària de la població és molt
precària. “Les múltiples restriccions imposades per Israel són una variable fonamental per comprendre la
situació alimentària de Palestina que, per poder resistir, és cada vegada més dependent de l’ajuda externa”,
explica Palop.

Sostenibilitat per a les terres i les vides
Mirant cap a una banda del terreny de la família de Faees, a 50 metres, una fàbrica de productes químics. Mirant cap a l’altra, a 50 metres també, el mur de l’apartheid. “Tota aquesta terra és palestina però els israelians
fan veure que nosaltres som a la seva terra. Ens dificulten les vides per fer-nos fora i construir una àrea industrial més gran i robar-nos la terra”, denuncia l’agricultor. Trencar-li el sostre dels hivernacles i, directament,
destruir-li els cultius, són dues de les mostres del boicot
que, assegura, li han fet des de la fàbrica de químics que
Israel ha instal·lat a tocar de la terra de la seva família,
considerada per l’Estat israelià com a zona militar.
“Des del primer moment vam trencar la llei que només
ens permetia estar aquí una hora al dia. Ens vigilaven,
però anàvem fent. Ara tres hores, ara quatre... i des
del 2005 fins ara, hem reconstruït la finca”, explica. La
seva és una granja ecològica que s’autoabasteix d’electricitat i aigua.
Part dels productes que interessa vendre a les industries
israelianes estan prohibits internacionalment i, malgrat
això, estan al mercat palestí, cosa que ha causat problemes a la terra. “Hem constatat que la fertilitat del terreny
ha anat disminuint, ha provocat contaminació dels productes agrícoles i problemes mediambientals i de salut
en els agricultors i les seves famílies”. La situació ha dut
PFU a treballar per convèncer els camperols i camperoles i formar-los per tal de recuperar l’agricultura orgànica
lliure de pesticides i altres productes químics.
“A través de l’empoderament del col·lectiu agrícola i de
la seva capacitació en aspectes administratius, financers i d’incidència, es reforça el paper de la societat civil en el desenvolupament econòmic i polític, així com
en el procés de creació de les potencialitats necessàries per a un futur Estat palestí”, sintetitza Palop, tot
afegint la necessitat de dotar el camperolat de nous
equips i material per al cultiu agroecològic i sostenible.
“L’enfocament ecològic vol tenir un impacte, també,
en la qualitat dels aliments de què disposa la població
palestina, contribuint a un canvi progressiu dels hàbits alimentaris de la població”, detalla sobre les eines
per a la resistència, des dels cultius, que contribueix a
construir l’Associació Catalana per la Pau.
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Refugiar-se: re-vulneració
dels drets de la
població palestina

U

na de les cares que la fustigació israeliana
sobre la població palestina ha pres és la d’un
milió i mig de persones a la recerca de refugi.
Homes, dones i infants que han deixat la seva terra
per mirar de fer una vida lluny de les constants vulneracions de drets fonamentals i sense risc de perdre-la
per defensar-los.
Un terç dels palestins i palestines refugiades viu en 58
campaments de l’Agència de les Nacions Unides per
als Refugiats de Palestina (UNRWA), establerts a Jordània, Síria, la Franja de Gaza i Cisjordània i el Líban, on
es concentra una de les comunitats més nombroses.
Són quasi mig milió les persones palestines refugiades en territori libanès, segons la UNRWA. Les dades
que registra el Govern del Líban les redueix a menys
de la meitat (174.000). “Després de més de 60 anys
com a refugiades al país, les persones que han hagut
de deixar Palestina segueixen privades de drets civils
i humans bàsics”, denuncia Kassem Aina, fundador i
director de Beit Aftal Assumoud (BAS), organització
sòcia de l’Associació Catalana per la Pau dedicada a
oferir serveis educatius, sanitaris i socials a la població
refugiada palestina en territori libanès, des d’una perspectiva laica i amb voluntat de preservar la identitat
palestina a través de les seves expressions culturals.
Actualment, BAS treballa a la dotzena de camps existents al país. Dotze camps que han quedat petits per
al creixent nombre de persones que acullen i que
han generat 165 aglomeracions, on milers de persones viuen amb encara més dificultats per accedir a
serveis i alimentació.

Tot i la sobrepoblació, el Govern del Líban impedeix
construir més campaments per millorar les condicions de vida de la població palestina refugiada. La
saturació, la degradació de les infraestructures i la
manca de serveis sanitaris i educatius defineixen les
condicions de vida als camps, mentre que, fora, estar en situació administrativa irregular impedeix a les
persones refugiades aconseguir una feina i llogar un
espai per viure.
En aquest escenari, la guerra a Síria ha fet augmentar
en desenes de milers les persones palestines refugiades al país veí i, de la mà, hi han augmentat les necessitats que cal cobrir-hi, “en una situació que ja era
delicada, a causa de la gran quantitat de població que
tenen”, detalla Ghassan Saliba, membre de la Junta directiva de l’Associació Catalana per la Pau.
Per a les desenes de milers de persones d’origen palestí que han fugit de Síria, viure al Líban els ha suposat
un segon desplaçament i s’ha convertit en una vulnerabilitat afegida. De les que aconsegueixen passar la
frontera i arribar a territori libanès, quasi totes viuen
en condicions de pobresa (99%) i d’inseguretat alimentària severa (94,5%), segons detecta BAS. “Les famílies
no disposen de prou diners per adquirir productes i
serveis bàsics que possibilitin estàndards mínims per
viure amb dignitat”, denuncia Aina.
A més de la inacció per fer més habitables els camps,
les autoritats libaneses han establert taxes molt altes per tramitar les vises de refugi a les persones palestines procedents de Síria. Si bé una petita minoria
(menys del 3%) entra de manera irregular al Líban,

més de la meitat no arriba a obtenir una visa vàlida
com a refugiada i s’hi queda en situació administrativa irregular.
“Les autoritats libaneses han establert una política
de vises específica per a les palestines i palestins provinents de Síria, que incrementa la quota per aconseguir-les i que té una durada de l’estada permesa al
país menor, cosa que dispara la vulnerabilitat del col·
lectiu”, destaca Saliba. “Molt sovint —afegeix— troben
restringida l’entrada en algun dels dotze camps habilitats i, per tant, en molts casos, no poden accedir a
l’ajuda internacional que s’hi proporciona”.
La poca capacitat de l’Estat del Líban, ja sobrepassat
abans dels desplaçaments forçats per la guerra de Síria, així com les retallades en l’assistència humanitària
internacional, fan que moltes famílies caiguin de la vulnerabilitat moderada a la severa. “La manca de fons
suficients de la UNRWA és crònica i els seus serveis i
infraestructures al Líban estan saturats, mal equipats
o insuficientment equipats”, remarca Saliba, tot denunciant que “no poden garantir els mínims establerts
per donar resposta a una crisi humanitària com la que
hi ha hagut”.

Palestina-Síria-Líban: doble
desplaçament, doble vulnerabilitat
Almenys un 82% de la població palestina refugiada
provinent de Síria ha d’accedir a ajuda d’emergència
internacional i, alhora que augmenta la població que
requereix suport, els recursos de la UNRWA —endèmicament infradotada— disminueixen.
Nou de cada deu persones palestines refugiades al Líban i provinents de Síria pateix o ha patit inseguretat
alimentaria. Almenys set de cada deu famílies no tenen mitjans de vida assegurats i la caiguda de recursos
de les agències internacionals han dut les famílies a
endeutar-se per garantir l’alimentació, escassa i no nutritiva, a vendre propietats personals per aconseguir
diners per pagar l’alimentació i a viure amb altres famílies per reduir despeses.

Garantir aliments als refugiats i refugiades s’ha convertit en una forçada prioritat per a l’Associació Catalana per la Pau i BAS. Les dues entitats treballen de la
mà per prevenir la desnutrició de milers de persones
provinents de Síria en arribar als camps de refugi libanesos, un moment àlgid de vulnerabilitat per haver de
buscar sostre, feina i establir xarxa.
L’objectiu de proveir aliments, però, va més enllà de
prevenir la desnutrició: “busquem generar impacte
en els factors que poden incrementar el grau de vulnerabilitat i pobresa més severs, com són la migració
irregular per buscar mitjans de vida, la venda d’actius
personals o la generació de deutes i erosió dels mitjans de subsistència”, detalla Saliba.

Treballem amb BAS
per prevenir la
desnutrició de milers
de persones que arriben
als camps de refugiats
La situació d´inseguretat alimentària, sumada a la situació i percepció personal de vulnerabilitat, fa que, en molts
casos, les persones no accedeixin a oportunitats laborals
per problemes de salut i genera un cercle de pobresa de
què es molt difícil sortir. “L’efecte de no poder accedir a
aliments genera estrès emocional, sobretot en els i les
caps de família, i afecta la percepció personal del grau de
vulnerabilitat i de risc en què es troba la persona, i també
afecta de manera significativa l’acompliment escolar dels
nens i les nenes”, destaca Aina.
En el treball als camps, promoure-hi la salut sexual i
reproductiva des d’una perspectiva de gènere també
ha ocupat un espai prioritari per a la tasca conjunta
de les dues entitats. A més d’oferir-los una atenció
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mèdica, s’ha desenvolupat un projecte amb infants i
joves que posa el focus en oferir-los assessorament
multidisciplinar i especialitzat.
Un estudi desenvolupat per BAS recull com una gran
part de joves mostra sentiments de vergonya i culpa
davant la seva sexualitat, tot evidenciant una clara
desigualtat per raó de gènere en l’accés a informació. També posa en relleu un alt nivell de tolerància

vers la violència masclista i d’estigmatització de les
persones amb VIH. “Amb el projecte, ens proposem
aconseguir canvis d’actitud i comportament cap a les
dones en la societat palestina”, assegura Aina. “Treballem per equilibrar les relacions de gènere, oferint
el mateix servei a nenes i nens, cosa que no sempre
succeeix en altres àmbits, i una major autoestima i
seguretat de les nenes és un dels resultats que ja
poden observar-se”, en destaca.

Kassem Aina, fundador i director de Beit Aftal Assumoud

“La vida de cada palestí i palestina ha de ser
considerada una història d’èxit”

Quedar excloses d’exercir desenes de professions, d’accedir a drets fonamentals, com el dret d’associació, la llibertat d’expressió i de participació política, o de recórrer
als serveis socials, són discriminacions directes que les
persones palestines refugiades al Líban pateixen. Sigui
quina sigui la seva situació administrativa.
En aquest context de vulneració de drets fonamentals,
organitzacions locals de base comunitària, conjuntament
amb les seves organitzacions sòcies, tracten de pal·liar
els estralls que deixa el buit de la comunitat internacional. En parlem amb el fundador i director Beit Aftal Assumoud (BAS), Kassem Aina.
Quines són les necessitats principals de la població
palestina refugiada al Líban que treballeu per cobrir?

superar les dificultats diàries. A més, un 90% del personal de la nostra entitat són dones.
Pel que fa als infants i joves els animem a estudiar i
formar-se professionalment. Tot i això, la majoria no
aconsegueix trobar feina, perquè al Líban no tenen
permès exercir en més de setanta professions.
Reivindiqueu el dret al retorn. Hi ha moviments,
canvis, que permetin advertir-lo més a prop que no
dècades enrere?
La població palestina té el dret a retornar i s’hi aferra,
però no hi ha cap canvi que ho apropi. Al contrari: la
situació empitjora, especialment després de les polítiques del president nord-americà Donald Trump de
suport a Israel en la construcció d’un estat jueu.

La principal necessitat de la població palestina és ser
tractada com a humana i aconseguir els seus drets civils. Tenen el dret a viure amb dignitat i preservar la
seva identitat, a aconseguir una hospitalització amb
facilitat i a viure en millors condicions de vida, a tenir
una propietat i a treballar.

Tot i això, la vida de cada palestí i palestina ha de ser
considerada una història d’èxit. Sobreviuen amb esperança a pesar de les dures condicions de vida i del
fet que se’ls neguin sistemàticament els seus drets
civils i humans.

Ser dona, infant o jove implica vulneracions de
drets afegides. Com ateneu les necessitats específiques d’aquests segments i vetlleu pels seus drets?

Com preveieu que pot afectar la disminució de
fons de la UNRWA a la població palestina refugiada
que ateneu?

Apostem per les sessions de conscienciació i sensibilització per a l’empoderament de les dones, amb o sense
fills, per tal que adquireixin eines que les habilitin per

Les necessitats bàsiques de salut, habitatge, electricitat, aigua, alimentació... no estan cobertes; amb les
retallades la situació no pot fer sinó empitjorar.

Recuperar la salut física
i emocional després
de la violència extrema

M

alsons cada dia i episodis regulars de pànic
pot sonar a mal menor després de cinquanta
dies de guerra amb 2.000 persones mortes
i 11.000 ferides. Però el seu abast i impacte no ho són,
de menors. Afecten les vides de set de cada deu infants
a la Franja de Gaza des de l’anomenada Operació Marge Protector, llançada l’estiu de 2014 amb el pretext de
combatre el Moviment de Resistència Islàmic Hamas.
S’estima que són més de 370.000 els nens i nenes de
la zona que requereixen atenció psicosocial després
que casa seva fos destruïda, d’haver de fugir o de patir
la mort dels seus familiars. La meitat rebutja anar a
l’escola per por a sortir de casa o a les condicions dels
edificis públics, molts, destruïts durant la guerra.
A més del dany en la salut psicològica i emocional,
dels més de 3.300 nens i nenes ferits durant l’ofensiva
de juliol i agost de 2014, més d’un miler tenen lesions
permanents que els incapaciten per desenvolupar una
vida amb autonomia.
És un miler que se suma a molts milers més d’infants
i persones adultes amb discapacitats temporals o permanents conseqüència d’ofensives militars israelianes
contra la població de la Franja de Gaza, on patir-ne
aboca a l’exclusió. “En un entorn de conflicte i molt poc
amigable envers les discapacitats, els processos de rehabilitació són durs, cars i en molts casos impossibles,
fet que fa que per a les famílies sigui impossible d´as-

sumir”, posa de relleu Jordi Garrell, membre de la Junta
directiva de l’Associació Catalana per la Pau.
El sistema sanitari de la Franja de Gaza pateix escassetat crònica de medicaments, equipament i formació per
als treballadors i treballadores. Abans de l’escalada de
tensió l’estiu de 2014, als centres sanitaris faltaven un
27% dels medicaments bàsics i més de la meitat (54%)
del material mèdic essencial. Després de la guerra dels
50 dies, més de la meitat (17 de 32) dels hospitals de la
regió van ser destruïts i sis dels que van quedar de peu
es van veure obligats a deixar d’atendre.
“L’augment del nombre de persones que necessiten
atenció mèdica va en paral·lel a la caiguda dels recursos disponibles i cada vegada són més les persones
que en queden excloses o que es veuen obligades a
desplaçar-se per ser tractades, cosa que el tancament
de fronteres no sempre fa possible”, explica Mustafa
Barghouti, president de Palestinian Medical Relief Society (PMRS), organització comunitària sòcia de l’Associació Catalana per la Pau nascuda per millorar les
insuficients infraestructures sanitàries, com a conseqüència de l’ocupació militar israeliana.
A Gaza, només tres de cada deu persones amb discapacitat reben un tractament adequat i les barreres,
tant físiques com socials, els afecten drets bàsics, com
l’accés a l´educació i a la salut, així com a diversos llocs
de feina, i a participar en activitats recreatives. En el
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cas d’infants amb discapacitats derivades de la guerra, la vulnerabilitat es dispara. Davant l’augment de
les persones amb discapacitat i, en concret, dels nens
i nenes que les viuen i dins del Programa de Rehabilitació basada en la Comunitat que implementa fa més

de vint anys PMRS, l’Associació Catalana per la Pau
va impulsar un projecte de post-emergència dirigit a
cobrir les necessitats sanitàries i socials de 200 dels infants del nord de Gaza ferits a la guerra dels 50 dies,
per facilitar-los la integració i promoure’n la salut.

Mustafa Barghouti, president de Palestinian Medical Relief Society

“Privar la gent dels serveis
significa estrangular-la”
La salut és, per a l’organització Palestinian Medical Relief Society (PMRS), una porta d’entrada del canvi social
per construir una societat civil basada en l’equitat, la
democràcia, els drets humans i lliure de discriminacions. Fa quaranta anys que, a través de serveis d’emergència, requerits per les escalades del conflicte als
territoris palestins ocupats; programes estables en el
temps; suport psicosocial; salut escolar i rehabilitació
comunitària, la PMRS treballa per apropar-s’hi.
Actualment, dona cobertura a un milió i mig de persones amb un model d’assistència adaptat al context
palestí, alhora que fa pressió política per promoure-hi
la salut com un dret humà efectiu. En parlem amb el
seu president, Mustafa Barghouti.
L’organització neix fa quasi quatre dècades. En
quines condicions?
Va néixer com un moviment de joves professionals
voluntaris. Teníem dos problemes: un era, per descomptat, l’ocupació, que impedia a la gent l’accés a la
sanitat, inclosa l’atenció primària, que no existia a la
majoria d’àrees. D’altra banda, teníem un elevat nivell
de pobresa i molta mortalitat. Els indicadors en alguns
llocs eren 150 per 1.000 persones, el que vol dir que
prop d’un 15% moriria abans d’un any.
A quines vulneracions de drets responeu amb
aquesta iniciativa comunitària? Quin escenari fa
necessària la vostra intervenció?
On primer vam començar va ser a Hebron. Només volíem ajudar la gent, no pensàvem en si estàvem fent o
no un moviment. Només portàvem medicines i uníem

esforços. El que vam veure ens va commoure i vam
decidir que volíem fer alguna cosa més. Un altre factor
que ens va influir és que treballàvem als millors hospitals del país, però amb freqüència venien pacients
amb malalties greus, els tractàvem, milloraven i dos
mesos després venien amb el mateix problema. Ens
vam preguntar per què, i vam veure que era perquè
ningú els feia un seguiment.
Però el factor principal era la violència dels israelians
contra la gent i el fet de privar-la dels serveis, que significa estrangular la gent. La violència estava prenent molta força: disparaven la gent, la mataven, l’empresonaven... El 1997 va ser un any difícil, la necessitat era gran.
Vam treballar molt i havíem de ser creatius i innovadors
per resoldre els problemes. Per exemple, hi havia moltes complicacions per traslladar la gent i va ser necessari fer cursos de primers auxilis, que es va convertir
en un gran poder per enriquir en coneixements la gent
jove. Vam mobilitzar voluntaris que, alhora, lluitaven
pels seus drets. Recordo que no hi havia bancs de sang
i quan ferien la gent no hi havia sang per trasplantar, i
vam iniciar una mena de banc de sang popular. Vam fer
anàlisis a la gent per veure quin tipus de sang tenia. Ho
enregistràvem a l’ordinador i la distribuíem segons la
necessitat, així que vam crear un banc de sang virtual
perquè l’exèrcit no ens deixava tenir banc de sang. No
era un registre legal perquè no estàvem registrats, no
se’ns permetia existir com a organització.
L’organització ha evolucionat quant a objectius o
des de l’inici respon a uns mateixos reptes?
Hem evolucionat. Una de les coses que ens va afectar
va ser la Declaració d’Alma Ata el 1978, que tenia com a
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lema Salut per a tots l’any 2000. Vam decidir adoptar-lo
i per això vam començar a mobilitzar clíniques mòbils
per anar als pobles, als camps de refugiats i a les comunitats on no hi havia serveis. Més tard vam veure
que només les clíniques mòbils no eren suficients per
solucionar el problema; necessitàvem infraestructures
i centres d’atenció primària. També vam veure que no
només podíem parlar de salut per a tots, sinó de salut
de qualitat per a tots, que no podia haver-hi un sistema barat per a tots i un de més sofisticat per a d’altres
que ho podien pagar. Vam evolucionar cap a una major
qualitat. Crec que anem cap a la direcció de la cobertura
sanitària universal, però ha de ser de qualitat.
Quins són els principals problemes de salut als
quals cal donar resposta comunitària?
Tenim tres problemes. Són els mateixos de fa anys,
però la balança ha canviat. Quan vam començar, els
principals problemes estaven relacionats amb malalties
subdesenvolupades, com malalties infeccioses, paràsits, problemes com el tifus i la brucel·losi, també anomenada febre de Malta. Tenim la taxa més alta del món
en brucel·losi. El segon són les malalties no transmissibles. I el tercer problema és la violència i els efectes de
la violència sobre la gent, tan físicament com psicològicament. Ara ens concentrem en el canvi d’estil de vida
de la gent i la prevenció. La violència ve i va. El que va
començar esporàdicament a la primera intifada, els primers auxilis, ara ho tenim més sistematitzat i comptem
amb voluntariat. Avui en dia, la violència i les malalties
no transmissibles són els principals problemes.
La salut mental és prioritària?
És una de les prioritats. Al principi no ho era. De 1979 a
1983, ens vam concentrar en l’atenció primària bàsica.
Després vam decidir fixar-nos també en les discapacitats, una altra de les nostres prioritats i, posteriorment, en la salut mental. En els últims tres anys hem
treballat molt en violència de gènere.
Com treballeu amb l’Associació Catalana per la
Pau? Què aporta aquesta cooperació?

No únicament havíem de parlar
de ‘salut per a tots’, sinó de
‘salut de qualitat per a tots’
adolescents i com treballar amb el jovent a les escoles,
per exemple des de l’atenció psicològica i l’assistència
social. També ens estem plantejant com crear un bon
sistema de salut per a la gent gran.
Actueu a tota Palestina o en determinades zones
d’especial necessitat?
A tot arreu: a Gaza, Cisjordània i Jerusalem Est. Quasi el 40% de la nostra feina la fem a Gaza, una mica
més del 40% és a l’àrea C (dins de Cisjordània) i Jerusalem. Som una organització nacional, cosa que ens
fa sentir orgullosos.
Quines són les principals dificultats amb què topeu
per assolir els vostres objectius?
Un dels inconvenients és la necessitat de trobar fons
per subsistir i continuar treballant. El segon és l’habilitat d’organitzar voluntariat. No és ben bé una dificultat, sinó quelcom que hem de tenir molt present i on
concentrem molts dels nostres esforços. En tercer lloc,
la disponibilitat d’espais psicosocials, imprescindibles
per ajudar i acompanyar la gent.
Quins han estat els moments més crítics en la història de l’organització?
Molts. El 1985, els israelians van descobrir el que estàvem fent. De fet, ja ho sabien, però fins llavors no
havien vist el valor estratègic de l’ajuda mèdica i van intentar aturar-nos. Van arrestar els nostres equips i van
portar gent als tribunals perquè formaven voluntariat
sense el permís de l’autoritat.

Tenim molt bona relació i enteniment. No només amb
ella, sinó amb les ONG internacionals, en general. No
ho veiem com una relació de donant i receptor, sinó
que ho veiem com un partenariat. Ens entenem mútuament: creiem en uns valors en comú i després vénen
els projectes i les activitats.

La primera intifada (1987) va ser tot un repte. Va ser
molt dur, però també agraït perquè ens va ajudar a
créixer. Vam haver de tirar de creativitat. Molts dels
nostres doctors i líders van ser empresonats perquè
atenien gent sense informar els israelians. El 1994 va
ser també un moment complicat, perquè la comunitat
internacional va disminuir els fons i el suport. Vam tenir un declivi important i vam haver de tancar centres.

Hi ha col·lectius als quals heu de prestar especial
atenció, esforços i recursos. Quins són i quins reptes específics us plantegen?

Dins de totes les dificultats, hi ha històries que fan
evidenciar el sentit de la vostra tasca; què us carrega d’energia per prosseguir amb la feina?

El 80% dels nostres beneficiaris són dones i infants i
també joves. Tenim programes específics sobre reproducció. El concepte de reproducció ara és diferent del
d’abans. Quan vam començar, ja érem molt conscients
sobre això i ens vam plantejar què fer amb els i les

Creure en allò que fem, valorar l’èxit aconseguit i, el més
bonic de tot, interactuar amb la gent i saber quantes persones agraeixen el que fas per a elles. És un dels motors
més importants per a l’ésser humà: sentir que el que fas
és valuós, que té un sentit, que marques la diferència.
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Ocupació i masclisme:
doble violència contra
les dones a Palestina

E

n morir el marit d’Amina [nom fictici], la família
la va fer tornar a viure a casa. Des de llavors, el
seu germà la controla, fins al punt de prohibir-li
treballar fora de casa. Només dues de cada deu dones treballen al mercat laboral a Palestina, mentre que
la xifra es més que triplica entre els homes (més d’un
70%). El control sobre l’autonomia de les dones és part
de l’explicació, tot i que la peça angular per entendre
la desigual presència al treball remunerat és la també
desigual presència que homes i dones tenen al treball
de cures i domèstic. Aquest treball, el no remunerat i
socialment menystingut, queda, bàsicament, a esquenes de les dones.
Com ajudar l’Amina? Com ajudar cada una de les dones que viuen situacions d’abús i violències pel fet de
ser dones? Hi busca respostes Palestinian Women
Developing Centre (PWDC), una organització sòcia de
l’Associació Catalana per la Pau dirigida a promoure
l’empoderament de les dones per tal que siguin agents
actives en el desenvolupament de les seves comunitats i en el procés de construcció de la societat civil i la
democràcia a Palestina.
La situació de l’Amina ens arriba a través del testimoni de Hanan Salman, directora de la PWDC, i lluny de
ser un cas extraordinari és una mostra del repte que
encaren des de la seva organització. Els relats de violències masclistes són el pa de cada dia de les dones
que acudeixen a l’entitat; violències contra les dones
pel fet de ser dones que, remarca Salman, “compor-

ten patiment a les dones a tots els països, d’una o
altra manera”.
Si bé assolir vides lliures de violències masclistes és
un repte global, en contextos socioeconòmicament
precaris i de conflicte violent, com és el que suporta
el conjunt de la societat palestina, les formes en què
es presenten les desigualtats de gènere tendeixen a
ser menys subtils i més esteses. “Les normes socials
limiten els moviments de les dones, que han d’estar
supervisats per un guardià, i provoquen falta d’espais
propis per a elles, cosa que incentiva, encara més, la
invisibilització de la seva vulnerabilitat i de les seves
necessitats i interessos”, explica Ana Basanta, membre de la Junta directiva de l’Associació Catalana per
la Pau.
A més de l’impacte en la qualitat de vida de les dones,
la desigualtat de gènere i una de les seves conseqüències, la feminització de la pobresa, obstaculitzen el
desenvolupament socioeconòmic del país.

Respostes i resistències a la desigualtat
De la mà de la PWDC, treballem a Palestina per promoure els drets civils i polítics de les dones, així com
els seus drets econòmics i socials, amb especial atenció als drets laborals. Fins avui, l’accés de les dones a
sectors productius tradicionalment associats a homes,
com la indústria, la tecnologia i el transport, motiva
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que la immensa majoria de l’ocupació femenina es trobi al sector serveis, amb major precarietat.
A més, segons l’Organització Internacional del Treball,
l’escletxa salarial per raó de gènere a Palestina se situa
en un 25%. És a dir, per fer la mateixa feina, les dones
cobren un 25% menys que els homes.
L’Autoritat Nacional Palestina va ratificar la Convenció sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra les Dones (CEDAW) l’any 2014, però l’equitat de gènere
a què compromet l’adhesió no ha aterrat a la vida social.
A l’esfera política, si bé existeixen quotes mínimes de
representació de dones en llistes electorals i en institucions, l’accés, l’acceptabilitat i la qualitat del dret de
les dones a participar en els assumptes públics queda
en entredit a la pràctica. Segons dades del 2016, de 22
ministeris, només cinc estaven encapçalats per dones
i només hi havia una governadora de 16 governacions
a Cisjordània. Tot i ocupar el 40% de les places públiques, només un 4% de les posicions de secretariat i
direcció les ocupen dones.
A pesar de la històrica implicació de les dones en els
moviments de resistència contra l’ocupació, també
han tendit a quedar fora del lideratge civil i comunitari. “L’aposta ha estat gairebé sempre per lideratges
masculins i per agendes que han exclòs la desigualtat
de gènere i la perspectiva de les dones palestines”, explica Salman. La impunitat que reben crims contra els
drets humans de les dones com són la violència mas-

La desigualtat de
gènere i la feminització
de la pobresa
obstaculitzen el
desenvolupament
socioeconòmic del país
clista familiar o per part de la parella, les violacions o
els crims d’honor en algunes de les lleis vertebradores
de l’Autoritat Nacional Palestina, com el Codi Penal o les
Lleis d’Estatus Personal, permeten percebre l’arrelament
social del masclisme.
“La violència de gènere és la culminació del marc de vulnerabilitats, desprotecció i flagrant discriminació de les
dones al si de les comunitats palestines i s’ha identificat
que hi té una elevada persistència”, exposa Palop.
La baixa credibilitat que el sistema judicial reconeix al
testimoni de les dones n’és una altra conseqüència directa, alhora que reproductora de violència contra les
dones. “No és fàcil i demanarà molt de temps, però
el que ens cal és canviar la mentalitat dels homes per
aconseguir els nostres drets i viure en igualtat”, planteja, amb determinació, Salman.

Hanan Salman, directora de Palestinian Women Developing Centre

“Les dones continuem essent considerades
ciutadanes de segona classe”
Les relacions socials, fonamentades en la tradició i la
cultura religiosa, alhora que el marc legal palestí, blinden un sistema que perpetua la discriminació de gènere i valida, fins ara, vulneracions dels drets humans,
socials i econòmics de les dones.
Fem una mirada als reptes immediats i de futur que
observa l’activista feminista Hanan Salman, directora
de Palestinian Women Developing Centre (PWDC), una
organització que, mentre treballa per l’apoderament
de les dones, s’enxarxa amb organitzacions palestines
i internacionals per resistir l’ocupació israeliana. Un
context de violència que vulnerabilitza doblement les
persones llegides en femení.
En quins aspectes condiciona l’ocupació israeliana la vida de les dones? Quines són les principals
problemàtiques amb què topen les palestines per
desenvolupar les seves vides?

L’impacte de l’ocupació israeliana és negatiu per a la
societat palestina en tots els aspectes de la vida política, social i econòmica i té un major impacte en les
dones perquè pateixen una doble violència: per part
de la societat masclista i de l’ocupació. La violència
contra les dones és evident per a qualsevol que entri a
Palestina. Per exemple, moltes treballadores pateixen
molt la violència de l’ocupació als checkpoints: en les
inspeccions, pateixen assetjament i un tractament inapropiat. Un altre exemple és la diferència en els salaris
i les hores de treball requerides. Les dones que treballen sense permís són més explotades i treballen més
hores sense remunerar.
El nombre de dones preses ronda les 2.000 a les
presons d’Israel, on pateixen tot tipus de violència i
manca de drets. Les famílies de les persones preses,
especialment les mares, que volen visitar els seus fills
i filles a les presons, s’han de llevar a les quatre de
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Les dones participen
en totes les formes
i àmbits de la
lluita palestina
ticipació política de les dones en els processos electorals, com a candidates i com a electes, així com en la
definició de les lleis.
L’associació també treballa en diversos projectes d’empoderament econòmic, de promoció de petits projectes empresarials encapçalats per dones –ara en són un
centenar- i de suport a la formació de cooperatives, a
més d’oferir cursos professionalitzadors.

la matinada per preparar-se, sortir de casa, anar a la
seu de Red Cross Society i esperar que siguin les sis
en punt, quan els busos surten i els soldats les reben
a crits i les tracten malament. Després arriben a la
presó, on es repeteix el mateix mètode d’inspecció i
de tracte. La visita dura 45 minuts.

Alhora, hem d’atendre casos de violència masclista
i fem accions per respondre-hi. El darrer projecte en
la matèria compta amb el suport de l’Associació Catalana per la Pau, en coordinació amb ajuntaments i
grups de dones. També fem activitats pels drets culturals i per fer efectius acords internacionals sobre drets
de les dones, com la CEDAW.

Quina presència tenen les dones a la vida pública i
en la lluita en el context d’ocupació?

Quins són els reptes principals del país en matèria
d’equitat de gènere?

Les dones participen en totes les formes i terrenys de
la lluita palestina. Colze a colze amb els homes, les dones ja van sortir a la primera manifestació contra la
construcció del primer assentament al poble d’Afula el
1921. I han continuat la seva tasca política a les revolucions de 1929 i 1936. També van tenir el seu paper a
la Nakba el 1948. Han suportat el pitjor en els anys de
migració, protegint la seva identitat i les seves famílies
als punts de migració.

La societat masclista es basa en la distinció entre homes i dones en totes les esferes de la vida i les tradicions i costums es basen en la desigualtat de drets. Hi ha
lleis injustes per a les dones i d’altres que promouen
la igualtat però no s’implementen, com la llei laboral,
la llei de manifestació i la llei de família, que estableix
que el matrimoni no pot ser per sota dels 18 anys.

El seu paper encara va créixer més el 1967, quan l’ocupació va estendre’s i van enfrontar-s’hi per protegir les
seves famílies i casa seva. També han tingut èxit en la
construcció d’institucions, sindicats i centres per protegir les persones migrades i les dones. Tanmateix, les
dones encara busquen remarcar el rol que juguen a la
societat i obtenir drets a través del seu treball. Nosaltres confiem que els aconseguiran.
En quins aspectes els doneu suport des de la vostra
organització? Quines són les necessitats amb què
arriben les dones i com s’hi pot respondre?
PWDC és una organització no lucrativa fundada l’any
2002 per donar suport i formació a dones palestines
de les províncies del nord, per afavorir-ne la integració
en el procés de construir una societat civil democràtica
i empoderar-se per construir aquest procés. Treballem
per sensibilitzar i incidir sobre la importància de la par-

Però hi ha pobles on les nenes es casen abans. Els
mitjans de comunicació no tenen el valor de parlar de
manera clara sobre aquestes pràctiques i sobre la violència exercida contra les dones. El principal objectiu
de l’agenda feminista a Palestina és ser una societat
civil democràtica lliure de violència.
Els vostres reptes s’entenen com a prioritaris, a
l’agenda política palestina?
A PWDC, hem vist que l’agenda política no considera
una prioritat els temes que ho són per a les dones.
Moltes no han aconseguit un lloc en la presa de decisions polítiques fins que no s’han establert les quotes
de representació política i les dones continuem essent
considerades ciutadanes de segona classe. Creiem
que el compromís nacional i polític és el més important en les nostres circumstàncies. Per tant, hem de
lluitar ma a mà amb totes les classes palestines per tal
d’aconseguir la nostra llibertat i establir el nostre Estat
palestí, amb Jerusalem com a capital.

Batecs de solidaritat

L

’Iyad, el Henneh, el Mohammed, l’Ayham i el
Yanal ultimen els preparatius. Des de fa setmanes, han augmentat el ritme dels assajos.
Tot i ser cinc músics experimentats -també exerceixen com a professors-, aquest cop encaren un repte especial: combinar la seva música, la tradicional
palestina, amb sons catalans. Amb quin propòsit?
“Transformar un llenguatge universal com la música
en una eina de sensibilització que contribueixi a afavorir un procés de pau a Palestina, amb la justícia i
l’equitat a la base”, sintetitzen.
Formen part d’Al Kamandjati Ensemble, un grup sorgit de l’associació Al Kamandjati, que fa més de quinze anys que treballa per ensenyar música al jovent
palestí, especialment als nois i noies que viuen en
àrees marginals, i per fer accessible la música a tota
la comunitat.
Al Kamandjati té escoles i centres a sis localitats de
Palestina i a dues del Líban, en aquest cas, per a les
persones refugiades palestines. L’alumnat hi pot

aprendre tant música clàssica occidental com música tradicional palestina, àrab i oriental. Una educació
que serveix per enfortir la identitat palestina i el seu
reconeixement cultural, tant a dintre del propi territori com a l’estranger.

Volem trencar amb la
imatge de Palestina com
a punt de conflicte
i reivindicar les expressions
de resistència que es
vehiculen a través
de la cultura
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EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
Una mostra de l’abast transfronterer de la iniciativa
són els tres concerts que Al Kamandjati Ensemble va
fer a Catalunya entre el 30 de novembre i el 2 de desembre de 2018, amb el grup català Cordes del Món i
la col·laboració especial de la guitarrista i cantant Ana
Rossi i la violoncel·lista Marta Roma. Les actuacions
van tenir lloc a Reus, Barcelona i Sabadell.
Aquests concerts foren la posada en marxa de la campanya ‘Palestina Batega’, amb què l’Associació Catalana per la Pau es proposa trencar la imatge de Palestina com a punt de conflicte i reivindicar, alhora, les
moltes expressions de resistència que hi sorgeixen,
especialment, les que es vehiculen a través de les disciplines culturals. “Volem donar veu als palestins i les
palestines i fer-la present a Catalunya, per tal d’estendre ponts de diàleg i solidaritat entre tots dos pobles”,
concreta Xavi Cutillas, president de l’entitat.

Una conjunció de sons i emocions
La proposta d’Al Kamandjati Ensemble i Cordes del
Món transportà el públic a la vida i els carrers de Ramallah, Jenin, Jericó i Jerusalem a través de peces basades en el cançoner clàssic àrab i cançons tradicionals
de la música palestina i catalana. Els músics tocaren
instruments tradicionals palestins com el ney -un tipus
de flauta-, el qanun -un instrument similar a l’arpa però
que es toca de forma horitzontal-, el llaüt i diversos
instruments de percussió.
“Sentir les nostres cançons, la música que portem, interpretada amb els seus instruments ho fa tot encara més
especial”, destacava Rossi durant la visita a Ramallah
que ella i Marta Roma van fer a principis d’octubre, per
conèixer i crear sinergies amb Al Kamandjati Ensemble
i començar a cuinar el repertori dels tres concerts. “És
molt interessant veure la diferència entre com treballem nosaltres i com ho fan ells. I també la manera en
què podem unir aquests dos estils perquè a final el concert transmeti allò que tots fem: música”, afegeix.
El concert de Barcelona, plantejat com a circular, va resultar tota una experiència per als sentits. “Un format
dissenyat des de la musicoteràpia i les músiques intel·
ligents, amb l’objectiu de crear una atmosfera sensorial mitjançant el so, la il·luminació, la meditació activa
i la immersió sonora binaural”, en paraules d’Ernesto
Briceño, director de Cordes del Món.
Durant els concerts, diferents personalitats del món de la
cultura van llegir el poema La llibertat del poble de Fadwa
Touqan, coneguda com la poeta de Palestina, i un manifest elaborat des de l’Associació Catalana per la Pau.

La cultura com a eina de transformació
El palestí és un conflicte enquistat i de llarga durada. Ja fa setanta anys que aquest poble viu sota

“Convertir l’art i la
cultura en el fil conductor
que apropi a casa nostra
l’esperit de resiliència
del poble palestí”
una vulneració sistemàtica dels seus drets humans
i llibertats fonamentals, una sensació de bloqueig
que es tradueix en la percepció de l’opinió pública
catalana que, amb prou feines, es pot fer res des
de la societat civil per afavorir un procés de pau basat en la justícia i l’equitat. La campanya ‘Palestina
Batega’ busca, precisament, aprofitar la cultura i les
seves expressions com a forma de generar empatia,
coneixement, solidaritat i, al capdavall, sensibilització cap a aquestes vulneracions. “Convertir l’art i la
cultura en el fil conductor que apropi a casa nostra
l’esperit de resistència i resiliència del poble palestí”,
recull Cutillas.
“La generació de vincles, ja sigui mitjançant la música,
el cinema, l’ensenyament o el món del treball, és un
requisit previ a la implicació i al compromís”, constata.
I afegeix: “Per arribar a sectors de la població no sensibilitzats, el primer pas és trencar les barreres de la desinformació”. Una estratègia que, a més, parteix d’una

perspectiva positiva, “ressaltant els esforços personals
que, a Palestina, han permès generar una cultura de
pau, més enllà de la situació del conflicte armat”.
Per això, a més dels concerts amb Al Kamandjati Ensemble, s’han programat diferents activitats en el marc
de la campanya, algunes de caire formatiu, com seminaris o tallers pedagògics, i altres també de caràcter
cultural. En aquesta darrera línia, el mes de febrer de

2019, va tenir lloc el ‘Cicle de Cinema Palestina Batega’
a set sales de cinema de Figueres, Castellterçol, Reus,
Sant Carles de la Ràpita, Calaf, Sant Just Desvern i Barcelona. Els films abordaven des de perspectives molt
diverses la situació del poble palestí: des d’un àmbit
intimista a través del retrat generacional d’una família
fins a un repàs històric de la situació de Palestina des
de l’any de creació de l’estat d’Israel.
El cicle ha comptat amb la col·laboració de la Federació
Catalana de Cineclubs, Sodepau, la Casa Palestina i la
Comunitat Palestina de Catalunya.
L’espectacle de circ contemporani Sarab: Miratge, creat i interpretat per Palestinan Circus School, culminarà
el mes de maig de 2019 la programació cultural de la
primera etapa de ‘Palestina Batega’. Una obra que pretén escenificar la situació compartida dels refugiats del
món i els personatges de la qual són resultat dels anys
d’investigació que Palestinan Circus School ha invertit
al voltant de la temàtica de la crisi de les persones refugiades. Aquesta activitat compta amb la coordinació
de l’Ateneu Popular de 9 Barris.
Amb la campanya ‘Palestina Batega’ es vol aconseguir
que la població catalana, i molt especialment, les persones i organitzacions relacionades amb el món de la
cultura incrementin els seus coneixements i sensibilitat vers el poble palestí.
“La cultura -conclou Xavi Cutillas- té una connexió
inevitable amb l’ètica i el sentiment de les persones;
existeixen moltíssimes aportacions culturals als drets
humans. Les expressions artístiques es converteixen
en instruments de millora del nostre entorn”. Una eina
per generar convivència i comprensió entre persones
d’orígens i bagatges socials diversos.
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Mirar-se de cara
l’ocupació per obrir
els ulls a Catalunya

C

onflicte és una paraula que solem utilitzar
nosaltres, a Occident. Allà solen parlar d’ocupació”. És un dels aprenentatges que destaca, de bon inici, Agnès Ciurana sobre la brigada de
l’Associació Catalana per la Pau i la Fundació Pau i
Solidaritat amb la qual va viatjar fa un parell d’anys
fins a Palestina.

Durant el viatge, la ciutat base acostuma a ser Ramallah, des d’on el grup de brigadistes viatja cap a poblacions com Jenin, Jericho, Tulkarem, Hebron i Jerusalem.
Els voluntaris es reuneixen amb els principals líders de
l’organització Palestinian Farmers Union i de cooperatives agrícoles per coneixer en què es concreta la vulneració del dret a la terra per part de l’Estat d’Israel.

En els darrers 25 estius, més de 700 persones s’han
desplaçat com a part d’una brigada de solidaritat a
països del sud on les dues entitats desenvolupen projectes. L’objectiu? “Apropar les participants a la realitat
dels països acollidors des d’una perspectiva oberta i
plural, amb la idea de generar, a la tornada, vincles de
coneixement mutu i col·laboració”, explica Tere Palop,
coordinadora de les Brigades de Solidaritat de l’Associació Catalana per la Pau. “Entrar en contacte amb
el dia a dia de la població i que els conflictes deixin de
ser un ‘allò llunyà’ que ens transmeten les notícies de
tant en tant, és un pas clau per ampliar l’abast de la
sensibilització social i la pressió internacional en defensa dels drets humans als països en què treballem
per la pau, com és el cas de Palestina”, afegeix.

“Només pots explicar el que passa allà quan has tingut
els peus i les mans sobre la terra i has pogut compartir
estones amb les persones que viuen el conflicte”, valora Alba Farràs, amb l’experiència de la seva brigada,
l’estiu de 2018, encara molt present i sentida. “Després
de l’experiència de dues setmanes pel bell mig de la
Vall del Jordà, puc dir que fer una brigada ha estat de
les millors decisions que he pres mai”, afegeix.

“La brigada m’ha permès comptar amb més elements
per valorar el ‘conflicte’ a Palestina d’una manera crítica. He passat de conèixer la situació en aquest indret
del món com a quelcom abstracte que ens arriba però
que no acabem d’entendre a poder empatitzar amb
casos concrets”, destaca l’Agnès de l’experiència.

Durant el recorregut, també s’entrevisten amb altres
associacions palestines, grups de dones, organitzacions sindicals i activistes de la campanya Stop the Wall.
Unes fonts que permeten posar vivència quotidiana a
la resistència del poble palestí. “De la mà de col·lectius
i persones que lluiten per la llibertat del poble palestí,
per l’empoderament de les dones i per la lluita dels treballadors vam poder accedir a àmbits que viatjant-hi
d’una altra manera probablement no haguéssim pogut conèixer”, reflexiona l’Agnès.
“Van caldre només uns minuts perquè, a poc a poc,
anés trencant-se el gel propi de les primeres trobades

i descobrir, així, que aquelles dones que havien passat
per tant -a causa de l’ocupació israeliana, però també
per les dures circumstàncies personals- eren capaces
d’afrontar el seu dia a dia amb fortalesa i humor. Tan
divertides, tan plenes de vitalitat i, sobretot, portadores de grans aprenentatges de vida que van compartir
amb nosaltres. Una força i una resistència que, malgrat l’opressió i vulneració dels drets humans per part
de l’Estat sionista, em va sorprendre i impressionar
veure en cadascuna de les persones que vam conèixer”. És un dels fragments que recull El blog dels brigadistes, una de les eines del projecte per amplificar
l’experiència dels i les brigadistes a Catalunya.

Traslladar la lluita fora del país
“En Dia diu que fa temps que té clar que la violència no
és el camí, però que, a vegades, se t’encén la sang i no
hi veus altra sortida. Com quan Israel va atacar Gaza
el 2014 i se’t trenca el cor de saber que han assassinat
tants innocents, els infants sobretot, i la ràbia et porta
a tu i als teus amics a incendiar instal·lacions militars. I
hi tornes una i una altra vegada, fins que t’atrapen i vas
a la presó. Ens ho explica amb un mirar tranquil, sense
remordiments, convençut que la lluita, ara, passa per
donar a conèixer la situació en què viuen els palestins,
com està fent amb nosaltres, mentre conversem al terrat de casa seva”. Així ho recull al bloc Rosa Mercader,
una altra de les brigadistes recents.

Brigadistes que es converteixen en part de la lluita
lliurada fora del país. En tornar a Catalunya, fan difusió de tot allò copsat i après. Un compromís per
ampliar la franja social crítica amb la vulneració de
drets humans, econòmics i socials a Palestina i contribuir, així, a la pressió internacional que suma força
a la resistència. Tal i com el poble demana, més enllà
de les seves fronteres.
És el que fa, avui, l’Agnès, com moltes altres persones
que han format part d’un Brigada de Solidaritat, a través
de trobades i xerrades, compartint l’experiència amb homes i dones que es convertiran, també, en brigadistes.

Més veus brigadistes
“Et permet conèixer una
nova visió de la realitat. Et
desmunta i després t’has
de tornar a muntar. […] És
important anar-hi amb el cap
buit d’expectatives i prejudicis,
i amb la intenció que la realitat
parli per si sola”

“Els palestins t’obren els
braços, les seves cases, les
seves vides i et mostren el
seu dia a dia. Això és el més
important d’aquest viatge,
el que més m’ha marcat i el
que s’ha gravat en la meva
ment i en el meu cor”

Gemma Monturio

Montse Sánchez

(Brigada 2016)

(Brigada 2015)

“Ser brigadista significa
trencar amb una dinàmica
de submissió i començar
a mirar la vida des d’un
punt de vista més crític”
Víctor Mena (Brigada 2016)

“Em va sorprendre l’hospitalitat de les persones palestines
i el seu enfocament pacifista del conflicte. Vam tenir
diversos moments en què vam podem escoltar el testimoni
de la gent normal i això t’ajuda molt a connectar-hi
i assimilar la situació en què es troben”

“No estan sols, és
per això que cal que
siguis brigadista, per
acompanyar-los en
la llarga nit. Si ho fas,
t’emplenaràs de valors
com la resistència, la
fraternitat i
l’esperança”

Roberto Andrade (Brigada 2018)

Marc Iglesias (Brigada 2016)

Més de 150 projectes de desenvolupament
i acció humanitària a 25 països,
amb més de 50 entitats sòcies locals
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