Jornades ‘De viva veu: les dones al món àrab’
· Organitzades per l’Associació Catalana per la pau, se celebraran els dies 29 i 30 de
novembre al Centre Cívic del Pati Llimona de Barcelona
· Comptaran amb la presència de quatre activistes provinents de l’Iraq, Jordània,
Palestina i el Líban, referents en la lluita a favor dels drets de la dona dintre del
món àrab

L’Associació Catalana per la Pau organitza per segon any consecutiu les Jornades ‘De viva
veu: les dones al món àrab’, amb l’objectiu de difondre entre la ciutadania catalana la
complexitat i les estratègies de les organitzacions de dones als països àrabs. Aquestes
entitats i xarxes desenvolupen un rol cabdal en la denúncia de la situació de vulnerabilitat
(jurídica, social, econòmica i física) que pateixen les dones al conjunt del món àrab.
Les jornades comptaran amb la participació de quatre destacades activistes:
Ilham Makki Hammadi (Iraq)
Membre de la Junta Directiva de l’associació iraquiana Al-Amal. Antropòloga i especialista
en gènere, amb èmfasi sobre la situació de violència contra les dones i la seva participació
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política en espais de decisió. Ha liderat nombroses recerques sobre la situació de la dona
àrab i el fenomen del treball forçat que pateixen els infants al seu país.
Layla Hamarneh (Jordània)
Directora de projectes de Arab Women Organization (AWO) a Amman (Jordània). Feminista
i activista política, durant prop de trenta anys va exercir com a docent als Centres de
Formació de Professorat de l’ACNUR. Ha estat involucrada en la creació de l’Aliança per al
Reconeixement dels Drets de les Dones, primera xarxa de dones jordanes, que inclou 80
organitzacions de base de dones d’aquest país.
Hanan Salman (Palestina)
Directora de Palestinian Women Developing Centre (PWDC). Activista pels drets de les
dones a Palestina, ha treballat des de l’any 1990 com a coordinadora d’organitzacions de
dones, liderant el seu desenvolupament en els àmbits de la política, la societat i la cultura,
lluitant contra la desocupació femenina a Cisjordània.
Khadije El Husaini (Líban)
Activista i experta en els drets de les dones dintre del món àrab. Secretària general de la
Lliga dels Drets de la Dona al Líban (LLWR), entitat sense ànim de lucre fundada el 1947,
basada en els principis de la democràcia i la laïcitat, que treballa en l’apoderament de la
dona des del punt de vista civil, productiu i representatiu. Membre de la Confederació
Internacional de Sindicats Àrabs.

Programa de les jornades
29 de novembre
17 h / Benvinguda i presentació
Representant de l’Institut Català de les Dones (ICD)
Modera: Jordi Garrell, vicepresident de l’Associació Catalana per la Pau.
17.15 h / Violència contra les dones i participació política en contextos de violència estructural.
Cas de l’Iraq
Ilham Makki Hammadi, antropòloga i especialista en gènere. Membre de la Junta Directiva
de l’associació iraquiana Al-Amal.
18.45 h / Reptes i obstacles: les dones trencant el cercle de violència a Jordània
Layla Hamarneh, feminista i activista política. Directora de Arab Women Organization
(AWO) a Jordània.
Modera: Mònica Rueda, membre de la Junta Directiva de l’Associació Catalana per la Pau.
30 de novembre
17 h / Presentació
Representant de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
Modera: Teresa Palop, tècnica de l’Associació Catalana per la Pau
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17.15 h / Les dones sota l’ocupació: la vulneració dels drets humans de les dones a Palestina
Hanan Salman, activista pels drets de les dones i sindicalista. Directora de Palestinian
Women Developing Centre (PWDC).
18.45 h / Violència contra les dones refugiades síries al Líban
Khadije El Husaini, secretària general de la Lliga dels Drets de la Dona al Líban (LLWR).
Modera: Montse Sánchez, membre de la Junta Directiva de l’Associació Catalana per la Pau
Sobre l’Associació Catalana per la Pau
És una organització compromesa des de 1990 en la transformació de les condicions de
vida de les poblacions més desfavorides i en l'assoliment d'estructures socials més justes,
la plena expressió dels drets individuals i col·lectius i l'eradicació de la pobresa.

Premsa i comunicació
Rebeca Febrer
comunicacio@acpau.org
93 318 84 44 / 625 022 425
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