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EDITORIAL

30 anys defensant els drets de
totes les persones, a tot el món
El 12 de març de 1986 es va celebrar
a Espanya un referèndum sobre la
permanència del país a l’OTAN. Amb
una participació del 59%, el resultat
va ser el “sí ”, gràcies al suport del
52,5% de les persones que van votar-hi. Juntament amb Navarra, el
País Basc i Canàries, el “no” va triomfar a tot Catalunya.

naturals o la guerra continuen generant situacions d’extrema necessitat
i vulnerabilitat per a centenars de
milions de persones arreu del món.
A això s’hi sumen elements nous o
de caràcter renovat que van prenent
cada cop més rellevància, com ara el
canvi climàtic, l’auge de l’extremisme
violent i el terrorisme o les crisis humanitàries de refugi.

Vivim un moment on correm
el perill de veure com es
llencen per terra gran part
dels avenços en matèria
de desenvolupament que
s’havien assolit en els
darrers decennis

Un moment, per tant, on ens enfrontem a ingents desafiaments en l’àmbit internacional i en el qual correm
el perill de veure com es llencen per
terra gran part dels avenços en matèria de desenvolupament que s’havien assolit en els darrers decennis.

Exactament quatre anys després, el
12 de març de 1990, es fundava l’Associació Catalana per la Pau seguint
els mateixos principis que havien fonamentat aquell “no”: la lluita per la
pau i el desarmament i la transformació de les relacions Nord-Sud del planeta, a partir de la idea que calia crear
condicions, a escala universal, que
possibilitessin a tothom l’exercici dels
drets fonamentals que garanteixen la
dignitat de les persones.
Trenta anys després, el món s’enfronta a problemàtiques igual de greus i
complexes, però probablement més
interconnectades. Ens trobem en un
moment històric en què la desigualtat, la fam i la pobresa, els desastres

Indubtablement, el món ha canviat
molt des de 1990; la nostra mirada,
però, no ho ha fet tant. Seguim mantenint ferm el nostre compromís i
la nostra actuació vers la transformació de les condicions de vida de
les poblacions més desafavorides
i continuem esforçant-nos per fer
efectius a tots els països drets bàsics
com l’accés al dret a l’alimentació,
els drets de les dones o el dret a la
pau i la seguretat.
En aquests 30 anys hem crescut i
hem ampliat el nostre camp d’actuació dintre de la cooperació al
desenvolupament, l’acció humanitària, l’educació per a la justícia
global o la mobilització social, tot
arribant a executar accions a 25 països, de la mà de més de mig centenar d’entitats sòcies locals. Davant

l’evidència d’un món en crisi que
reclama solucions i intervencions
globals, i sota el paraigua dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts des de Nacions Unides, tenim la intenció de
seguir fent créixer aquestes xifres,
sempre estretament i de manera
conjunta amb organitzacions de
base que coneixen a fons la realitat i les necessitats de les comunitats locals amb què treballem. Per
això precisament, hem volgut que
aquesta publicació especial 30 aniversari de Sobre terreny que tens
entre les mans doni la veu i el protagonisme a algunes d’aquestes
entitats locals. Perquè és només a
través del treball col·laboratiu amb
elles quan la nostra tasca adquireix
la seva visibilització i sentit reals.

Aquesta publicació dona
la veu i el protagonisme a
les nostres entitats sòcies
locals, que coneixen a fons
la realitat i les necessitats
de les comunitats amb
què treballem
Gràcies a totes les persones que ens
heu acompanyat al llarg d’aquests
anys: esperem seguir fent camí plegades durant molts més. I animem tothom qui encara no coneix la nostra
tasca a descobrir-la a través de les pàgines d’aquesta revista. Bona lectura!
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Camps de violència
després de la pau

N

o saps ben bé qui és qui firma aquell paper.
Molts cops, no tens clar d’on surt. Però, sigui
com sigui, el que t’arriba és ni més ni menys
que una amenaça de mort. “Et quedes amb el cos ple
d’incerteses ”, sintetitza Luz Dary Núñez, una jove excombatent de les FARC (Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia) resident a l’Espai Territorial de
Capacitació i Reincorporació (ETCR) Darío Gutiérrez
(departament del Meta). Aquest espai és una de la vintena de zones plantejades per facilitar el trànsit a la
vida civil de milers de membres de la que fou la guerrilla més gran de Colòmbia, fins a la firma dels acords de
pau amb l’Estat, ara fa quatre anys. Un punt i a part en
el conflicte armat que ha marcat el país durant mig segle, però que, tanmateix, no aconsegueix ser un punt i
a part pel que fa a la violència generalitzada.
Les persones excombatents assassinades des de la
firma dels acords superen les 200. Segons reconeix
l’ONU, bona part dels atacs tenen al darrere grups vinculats al narcotràfic i activitats com la mineria il·legal.
A més de les amenaces i els atemptats que no queden
enrere, la falta d’oportunitats i expectatives de futur
fa que siguin cada vegada més les excombatents que
han anat abandonant els ETCR.
L’Associació Catalana per la Pau, activa des de fa vint
anys en el suport a organitzacions colombianes defen-

Són moltes les zones de
Colòmbia on les comunitats
camperoles, indígenes i
afrodescendents continuen
sobrevivint en escenaris de
violència armada
sores dels drets humans i promotores del procés de
pau al país, ha denunciat la represa de les armes per
part d’excomandaments de les FARC com una “conseqüència directa dels reiterats incompliments de l’acord de
pau per part del govern colombià ”, des del 2018, sota la
presidència del conservador Iván Duque, deixeble polític d’Álvaro Uribe. Ferri opositor a la firma de la pau
amb les FARC, Uribe estava al capdavant del govern de
Colòmbia [2002-2010] en el període en què van tenir
lloc els anomenats “falsos positius ”, un dels capítols més
cruents del conflicte. Milers de civils foren assassinats
a mans de l’exèrcit i registrats com a membres de la
guerrilla morts en combat, a canvi de recompenses com
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El buit que han deixat les FARC ha suposat una
reestructuració dels actors armats: grups amb interessos
vinculats al comerç i transformació de cultius d’ús il·lícit,
la mineria o l’explotació de fusta han ocupat territoris
on l’Estat continua absent
diners en metàl·lic o dies de vacances per als soldats de
les unitats que realitzaven els assassinats.
“El fet que el país vivia en guerra ha estat una realitat negada durant molts anys, amb l’objectiu d’implantar una
política antiterrorista vulneradora dels drets humans de
la població, especialment a les zones rurals ”, denuncia
Naya Parra, responsable d’incidència del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (OFB), organització sòcia
de l’Associació Catalana per la Pau que treballa pels
drets de les víctimes del conflicte a Colòmbia.
Fent balanç del capítol històric obert fa quatre anys, Parra destaca que, amb la firma dels acords, la FARC (sigla
resignificada com a Força Alternativa Revolucionària del
Comú) esdevingués un partit polític amb veu a les institucions per “expressar-hi les propostes per al país ”. “Tenim
avenços en participació política a través de la representació parlamentària, però al mateix temps hi ha més de 200
persones signants de l’acord de pau que han estat assassinades, un incompliment total de les garanties per a tothom
qui va decidir deixar les armes ”, denuncia. Alhora, realça
que l’acord hagi permès “debats de fons ”. “Durant molt
de temps, tots els problemes del país es consideraven
responsabilitat de les FARC; tot es relacionava amb les
accions de la guerrilla. Ara ja no hi ha l’excusa de sempre:
la finalització del conflicte ha dut a revisar fets de corrupció ”, remarca la portaveu del Colectivo OFB.
Les organitzacions defensores dels drets humans coincideixen a denunciar que la infradotació pressupostà-
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ria per implementar l’acord està sent un pal a la roda
per construir la pau sota l’actual govern d’extrema dreta i que, a la pràctica, la pacificació de l’enorme territori
rural del país es manté només sobre el paper. Són molt
àmplies les zones de Colòmbia en què les comunitats
camperoles, indígenes i afrodescendents continuen
sobrevivint en escenaris de violència armada; territoris on defensar drets col·lectius enfront d’interessos
privats implica, sistemàticament, jugar-se la vida.

Les altres armes
La retirada de 8.000 combatents arran dels acords
de pau no ha eliminat el control armat dels territoris
on la guerrilla havia establert, de facto, un govern. El
buit que les FARC han deixat ha suposat a la pràctica una reestructuració dels actors armats, en molts
casos, grups amb interessos vinculats al comerç i
transformació de cultius d’ús il·lícit, la mineria o l’explotació de fusta, que han ocupat territoris on l’Estat
continua absent. “Ara, en molts llocs, la gent no té clar
qui són els grups armats que actuen al territori, però sí
que se sap que a les zones on tot està més complicat hi
ha grups relacionats amb el narcotràfic i que els paramilitars s’han enfortit, a més d’haver-hi dissidència de
les FARC ”, resumeix Parra.
La represa de les armes per part d’excombatents de
les FARC intensifica el conflicte pel control de les regions més remotes del país i “reforça les posicions polítiques de l’extrema dreta colombiana, que ha tractat de
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boicotejar durant anys el procés per tancar una guerra
que ha suposat, només, una expressió d’un conflicte més
ampli: el que implica la desigualtat en la distribució de la
riquesa, la concentració dels mitjans de producció en poques mans, la permanent violació dels drets humans, la
impunitat de les Forces Armades i la corrupció del poder
polític ”, lamenta Xavier Cutillas, president de l’Associació Catalana per la Pau.

ment forçat que ha acumulat el conflicte colombià,
una xifra només superada en els darrers anys per la
que ha deixat la guerra de Síria. Tot i allunyar-se de
casa, Daza va patir un segrest i un atemptat. És en
aquesta situació que va viure a Barcelona durant sis
mesos dintre del programa català de protecció de defensors i defensores dels drets humans. “Ja no tenia
alternativa ”, afirma.

Segons denuncia l’entitat catalana, entre els incompliments de l’acord, l’escàs abast dels projectes productius
adreçats a persones excombatents és un dels més perillosos per a l’objectiu d’una pau “estable i duradora ”. Per
això, considera prioritari enfortir aquestes activitats de
la mà d’organitzacions locals. És el que fa a l’ETCR Silver
Vidal Mora (departament del Chocó), on impulsa una
cooperativa dedicada a la producció d’olis essencials,
que es planteja com una via d’ingressos i d’incorporació
a la vida civil per a seixanta famílies del territori. O a
l’ETCR Monterredondo, al municipi de Miranda (departament del Cauca), on juntament amb la Fundació UB
Solidària i la Universitat Javeriana de Cali dona suport a
un projecte piscícola de cria i comercialització de tilàpia.

La seva experiència no és excepcional. A principis d’any,
l’ONU va denunciar l’augment d’assassinats de persones defensores durant el 2019 a Colòmbia i va demanar
al govern de Duque un “extenuant esforç ” per prevenir
els atacs i investigar “cada un dels casos i dur a judici els
responsables ”, per tal de frenar el que ha qualificat de
“cicle endèmic de violència i impunitat ”.

Defensar la vida, a costa de la pròpia
La firma de la pau no ha blindat tampoc la seguretat
de les persones lideresses socials i defensores dels
drets humans. S’apropen al miler les assassinades
des del 2016. “Els que controlen els territoris es consideren propietaris de la vida de les persones i si hi
tenen interessos i apareixen líders i lideresses socials
reclamant els drets de les seves comunitats, exigint per
exemple la cura del medi ambient o que s’acompleixi
l’acord de pau, es converteixen en una amenaça per als
interessos dels que volen fer-hi negoci, de manera que
esdevenen un objectiu ”, explica Parra sobre el degoteig incessant d’assassinats.
En missatges de text, en correus electrònics, en pamflets, de viva veu... Les amenaces de mort no cessaven.
Edilberto Daza, tresorer de la Fundación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario
en el Oriente y Centro de Colombia (Fundación DHOC),
va deixar casa seva, amenaçat per paramilitars. És una
de les set milions de persones víctimes de desplaça-

“El paramilitarisme té la mà posada dins de les forces públiques ”, afirma Libardo Zapata, líder del partit Unión
Patriótica (UP) [braç polític de les FARC massacrat als
anys 80 durant un intent d’assolir la pau] i excombatent. “Si l’Estat no hi intervé de manera ferma, no ens
deixarà acomplir el procés de pau ”, afegeix.
“Aquí, una no sap si confiar en les autoritats o no ferho, perquè tenim diversos casos en què la gent ha anat
a la policia i se’ls ha recomanat que es quedin callats
perquè poden córrer perill pel fet de denunciar ”, assegura María Dolores Rivera, responsable de la Fundación DHOC.
En el cas de les dones lideresses socials, amenaçar els
seus fills i filles i la violència sexual esdevenen dues
armes que se sumen a les amenaces directes i als
atemptats. “Agredint les dones, que tenen el rol de cuidadores a les famílies i la comunitat, es multiplica el mal
que es fa al teixit comunitari ”, explica Parra.
Una altra de les parets mestres de la pau que, incomplerta, la fa trontollar, és la reforma rural integral, “una
redistribució de la terra, que està a l’arrel dels conflictes de
Colòmbia ”, descriu Parra. “Els interessos de terratinents,
ramaders i empresaris de cultius extensius han arrasat
amb els drets de la població camperola i sempre serà fàcil
per a les organitzacions criminals instal·lar els seus negocis
a les zones rurals si la gent no pot viure del camp”, explica.
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Per promoure-hi oportunitats, l’Associació Catalana
per la Pau dona suport a associacions camperoles
que desenvolupen propostes productives. Actualment, treballa en la regió del Magdalena Medio en
el marc del projecte Ecobúfalo Campesino, una cooperativa de producció i comercialització sostenible a
petita escala de carn de búfala i derivats làctics. “És
bàsic defensar el seu dret a la terra i a la sobirania alimentària ”, reclama Cutillas.
A l’estancament de la reforma agrària integral, s’hi ha
de sumar la manca de solució concertada amb les comunitats camperoles sobre la substitució dels cultius
d’ús il·lícit, així com les limitacions a la participació política en els territoris més afectats pel conflicte armat
i les traves imposades a la Jurisdicció Especial per a la
Pau (JEP), un mecanisme de justícia -dins del Sistema
Integral de Veritat, Justícia, Reparació i No Repetició
creat amb els acords- que investiga i jutja les persones participants en el conflicte. Conformen un conjunt
d’incompliments dels acords firmats el 2016 que, denuncia l’organització catalana, “posen de manifest la
manca de voluntat política de l’actual govern en el seu
compromís per la pau ”.
Si bé l’establiment del Sistema Integral de Veritat, Justícia, Reparació i No Repetició ha reconegut la necessitat
d’assegurar els drets de les famílies de les víctimes de
desaparició forçada i la seva participació en els mecanismes desenvolupats -a més de la JEP, la Comissió de

la Veritat i la Unitat de Cerca de Persones Donades per
Desaparegudes-, el Colectivo OFB detecta en la manca
de recursos dedicats a aquestes institucions una voluntat del govern colombià de “buscar impunitat pels
crims d’Estat ” i “que els militars implicats en greus violacions dels drets humans i crims de guerra no expliquin
qui estava donant les ordres ”.
Amb el suport de l’Associació Catalana per la Pau,
el Colectivo OFB fa més de deu anys que treballa en
la cerca de persones desaparegudes durant el conflicte. Més de 100.000. “Acompanyem milers de famílies en el procés de cerca, intentem saber per què van
desaparèixer i estem reportant casos de ‘falsos positius’, comesos per l’Exèrcit amb l’objectiu d’atemorir
la població allà on hi havia plans de consolidació militar ”, explica Parra.
Des de Catalunya, a través de la Taula Catalana per
la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, desenes d’entitats estan atentes i incideixen per afavorir la implementació i verificació dels mecanismes que estableix
l’acord de pau, tot i que, adverteix Cutillas, “la solució
al conflicte armat el transcendeix ”. “Requereix atenció
a les necessitats de la població, que és la interlocutora
legítima i necessària en la recerca d’una pau que no
arribarà sense justícia social ”, planteja el president
de l’entitat catalana, davant d’un escenari en construcció que no ha remogut encara les bases de la
desigualtat extrema.

Colòmbia
Després de l’acord de Pau entre el Govern i les FARC-EP, donem suport
a les comunitats camperoles de la regió del Magdalena Medio en la
producció i comercialització a petita escala de carn i derivats làctics.
A la regió de Llanos Orientales i al departament de Nariño, contribuïm a la identificació de persones desaparegudes en el conflicte
armat, la defensa dels drets de les víctimes i l’enfortiment comunitari.
Als departaments del Cauca i Chocó, treballem amb la comunitat excombatent de les FARC-EP en processos productius que contribueixen
a la seva reincorporació socioeconòmica a la vida civil.
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Erick Kambale Kaghesi, president d’Etoile du Sud

“El desenvolupament sostenible
i equitatiu és la pau”

Espoli, corrupció, feblesa institucional i un trencadís de
grups armats connectats amb la indústria extractivista
marquen l’escenari en què la població de la República
Democràtica del Congo sobreviu. És un dels territoris
més rics en minerals de tot el món i és, alhora, un dels
que té més persones suportant el cost de la pobresa
extrema. Gairebé 75 milions de persones, tres quartes
parts de la població congolesa, la pateixen. “Les immenses riqueses de la RD Congo beneficien només certes
multinacionals, que incideixen directament en la situació del país, en detriment del nostre poble ”, sintetitza
Erick Kambale, president d’Etoile du Sud, una organització sòcia de l’Associació Catalana per la Pau que
treballa pel dret a la salut. La República Democràtica
del Congo aprovisiona més del 60% de coltan a escala
mundial, una matèria utilitzada, principalment, en països del Nord global, per produir bateries de telèfons
mòbils, ordinadors i cotxes elèctrics. Segons analitza
Kambale, “el saqueig de minerals ” és una mostra de
com el colonialisme ha pres altres formes a la seva terra on, remarca l’activista, la pau encara és un horitzó
llunyà. Milions de persones desplaçades, refugiades i
migrades són un dels resultats de la violència que, des
dels anys 90, castiga el segon país més gran de l’Àfrica. Una violència amb múltiples actors a primera línia i
amb un gran silenci internacional; un conflicte oblidat.
Què hi ha rere l’escenari d’extrema pobresa en què
sobreviu bona part de la població congolesa?
Per fer una bona anàlisi, caldria remuntar-se al període del tràfic d’esclaus i també als inicis del coloni-

alisme. Però si ens fixem en la història més recent,
després que els belgues acceptessin la independència
[1960], arran de la lluita del nostre poble per alliberar-se, els colonitzadors van saber negociar polítiques
que els afavorissin i fins i tot van impulsar la dictadura
de Mobutu Sesé Seko, que vam patir durant 32 anys.
Les matèries primeres del país són regalades, mentre
que les infraestructures es deterioren. En aquestes
condicions, diverses institucions internacionals, com el
Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional, imposen deutes per ‘socórrer’ els països africans. Un deute
que ha constituït una arma de destrucció de l’economia africana, també de la congolesa. En cimeres mundials, la potencialitat dels recursos naturals de la RD
Congo sempre és al centre; però tots els programes
s’han orientat a exportar-los, no a crear indústria per
transformar-los. Al final, el país no produeix res i el seu
funcionament està marcat per interferències externes
i sense veritables programes de desenvolupament.
Bona part del subministrament mundial de coltan,
un mineral que la Unió Europea i els Estats Units
reconeixen com a fonamental per al seu desenvolupament econòmic, prové de la RD Congo. Però
què aporta l’activitat minera a la població del país?
La llei que regula l’exploració, explotació i exportació
dels productes miners i el codi miner són instruments
elaborats majoritàriament a l’estranger per agents de
les multinacionals que operen al sector, que imposen
les seves condicions i aporten a la RD Congo un percentatge molt reduït del que guanyen. La població té

“En cimeres mundials, la potencialitat dels recursos
naturals de la RD Congo sempre és al centre; però tots
els programes s’han orientat a exportar-los, no a crear
indústria per transformar-los”
CONFLICTES, PAU I SEGURETAT / RD CONGO
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“La immensa majoria de
les explotacions mineres
són controlades per grups
armats, que exerceixen la
violència contra la població
per imposar la seva llei”
la prerrogativa d’organitzar operacions de mineria artesanal, però com que els compradors són les empreses multinacionals, aquestes marquen els seus preus.
Són les multinacionals qui decideixen el lloc on es faran les extraccions, sense tenir en compte la població
que hi viu. Hi ha pobles que desapareixen i les comunitats que s’hi resisteixen són amenaçades per la policia i
l’exèrcit. Algunes empreses, en cas que la població s’hi
resisteixi, creen o financen grups armats que ocupen
les zones mineres. I com que tampoc s’acostuma a fer
cap estudi d’impacte ambiental, a més, patim contaminació de l’aigua, empobriment del sòl i radioactivitat a
les zones d’extracció minera.
Les concessions mineres es fan en total opacitat i, en
nom de la millora del clima de negocis, per afavorir la
instal·lació d’empreses, els salaris al país són baixos i les
empreses estrangeres obtenen una exempció fiscal de
tres a cinc anys. A vegades, després d’aquest temps, el
que fan és convertir-se en noves empreses. En la majoria de casos, no compleixen els compromisos de millora de les condicions socials de les poblacions locals:
construcció d’escoles, centres de salut, serveis de transport… Tot això passa per la feblesa de l’Estat.
Per tant, la presència d’aquestes empreses no es
tradueix en qualitat de vida per a la població...
No. Com ja he dit, les matèries primeres són exportades sense ser transformades i el valor afegit per al país
és mínim. A més, la immensa majoria de les explotacions mineres són controlades per grups armats, que
exerceixen la violència contra la població per imposar
la seva llei. I si alguna mina que és explotada per la
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població de forma cooperativa els interessa, exerceixen la violència més extrema i se n’apoderen. Entre tot
aquest marasme de grups armats, es produeix també
l’espoli d’una bona part del mineral, que és portat il·legalment a d’altres països quan una empresa creu que
les condicions del moment a la RD Congo suposen un
entrebanc per al seu projecte. Així, alguns estats veïns,
com Uganda, són grans exportadors de coltan sense
tenir-ne ni una sola mina.
Lluitar pel dret a la salut implica lluitar contra els
impactes del model extractivista?
Garantir la salut de la població implica incidir en uns determinants socials que hi influeixen directament. És a dir,
cal treballar sobre aquells factors que afecten directament la salut de les persones: l’accés a l’atenció mèdica, a
la informació i la formació en salut, les condicions de salubritat, l’aigua potable, un entorn saludable, la seguretat
alimentària (aliments suficients i sans), però també demana viure en pau i amb seguretat. I tenir llibertat d’expressió i de pensament, accés a l’educació de qualitat, a
un habitatge digne i a unes condicions laborals dignes.
A Etoile du Sud treballem a partir de la responsabilització
de la població per mitjà de l’empoderament popular basat en la participació comunitària, per tal que la mateixa
població analitzi les seves necessitats, s’organitzi per trobar les solucions i proposi accions que ella mateixa posi
en pràctica per canviar les seves condicions de vida. És
el que anomenem mètode SOM: Sensibilització, Organització i Mobilització. I per fer-ho treballem amb organitzacions de base com els comitès de salut popular, els
comitès de salut agrària, comitès populars per la pau...
Organitzar les persones davant els seus problemes és
un repte, perquè algunes intervencions externes es
fan amb programes que ensenyen la gent a esperar
l’ajuda d’Occident, com si haguessin de venir i acabar
amb els problemes dels negres.
La RD Congo té el fosc rècord de ser el país en què
s’estima que hi ha més violacions cada any. En
nombrosos casos, les dones i nenes són agredides
en el camí per accedir a l’aigua. Com s’explica?
Més del 70% de la població no té accés a l’aigua potable
i les dones i nenes són les que recorren llargues distàncies per accedir-hi, perquè es considera que són les
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que han de cuidar de la llar. S’exposen a violacions en
el camí quan hi van, a primera hora del matí o de nit,
perquè durant el dia estan enfeinades amb altres tasques domèstiques i de cura. Les dones són la mà d’obra
principal en què es basa l’economia de subsistència de
les llars a la República Democràtica del Congo i és així,
especialment, en el cas de les llars més vulnerables. Les
dones participen en activitats econòmiques informals i
s’encarreguen de tota la feina de cura de les persones
de la família, a costa de la seva salut. Fan un sobreesforç
inhumà en condicions particularment difícils.
Per això hem iniciat el projecte “comunitats de gènere ”
als barris populars, per tal que dones, homes, nenes
i nens es reuneixin i lluitin contra les desigualtats de
gènere. Les dones comencen a guanyar capacitat d’influir i participar en la presa de decisions. Es tracta de
treballar per trencar els estereotips, de lluitar contra
les violències de gènere, d’afavorir el repartiment equitatiu de tasques en l’àmbit privat, de potenciar la participació pública de les dones, de demandar una societat realment equitativa. També són espais de trobada
entre les dones per al seu propi debat, la seva pròpia
organització i mobilització, i per a l’acció en favor del
seu lideratge. I hem començat a estendre les comunitats de gènere als centres d’ensenyament amb alumnes, pares, mares i ensenyants perquè l’alumnat, i les
seves famílies, entengui des de ben jove la importància
de la paritat de gènere.
Defensar els drets de les dones comporta sancions
socials a les activistes?
Les activistes pels drets de les dones experimenten certa
violència pel seu activisme, en el sentit de patir rebuig,

menyspreu i fins i tot atacs per part de gent de la seva
comunitat. També dins de les seves famílies. Se les acusa
de sembrar malestar dins de les llars per la seva ideologia. Sovint són ignorades per les altres dones, que tenen
por de perdre els marits per seguir uns missatges que les
porta a enfrontar-se amb ells. Diverses comunitats continuen vinculades a costums i pràctiques religioses que esclavitzen les dones i nenes. El canvi en aquestes famílies
depèn del treball de base i les persones activistes troben
problemes a l’hora de sensibilitzar-les. Ara bé, les persones membres de les comunitats de gènere desenvolupen estratègies conjuntament per penetrar en aquestes
llars i convèncer els que ho posen més difícil. L’organització i la participació comunitària són també eines per prevenir i lluitar contra la violència que pateixen les dones,
activistes o no.
Què cal fer per tal que la població de la RD Congo
visqui en una pau efectiva?
La pau implica autonomia i independència d’acció, d’expressió i de pensament; implica la capacitat i la possibilitat de gaudir del necessari benestar; garantir el desenvolupament sostenible i equitatiu és garantir la pau. Al
nostre entendre, la pau és un determinant social de la
salut vinculat a molts d’altres determinants, és per això
que lluitem pel dret a la salut de la població, perquè ferho és lluitar pel respecte a tots els drets de les persones.
La RD Congo ha de ser un país sobirà i independent,
sense ingerències, amb una població implicada en el
desenvolupament sostenible i en el qual les riqueses
estiguin al servei del país i el seu poble. Per això, treballem per la participació activa de la població i per implicar les autoritats en la implementació de les solucions
proposades i el suport a les accions comunitàries.

RD Congo
Reforcem la participació i la mobilització de les dones en la lluita pel
dret a la salut dels barris de la ciutat de Kinshasa i donem suport a la
creació d’una xarxa de comitès on poden formar-se en temes de salut
i prevenció.
A la regió de Kivu Nord, contribuïm a la prevenció i a la lluita contra
l’Ebola i altres malalties infeccioses. També protegim el dret a la salut i
el dret a una vida lliure de violència, mitjançant el foment d’espais comunitaris per a la convivència que facilitin el desenvolupament humà
sostenible i l’accés als drets socials i culturals de la població.
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Pròxims, diversos i sense
químics: una aposta per la
justícia alimentària

A

ls territoris més alts, cafè, cafè i cafè. En terrenys menys elevats, més i més canya de sucre. Diu que la terra “no s’utilitza per al que
s’ha d’utilitzar ”, tot i que l’exportació de productes
d’aquests i altres monocultius sigui una font d’ingressos significativa per a l’economia de El Salvador. “Necessitem produir per alimentar-nos i fer una aliança
entre les persones camperoles i les consumidores per
gestionar els diners localment ”, reivindica Ever Valles,
camperol de Comasagua (departament de La Libertad)
i membre de la junta directiva de La Canasta Campesina, un projecte amb el qual, explica, va entrar en contacte a través de la seva mare, a qui donava un cop de
mà amb la feina.
“Al camp, les dones no tenen drets ”, afirma: ”Treballen
18 hores diàries, sense salari, sense estar assegurades,
sense capacitat de decisió… I els joves viuen sota el pes de
la violència de les bandes i la manca d’oportunitats laborals ”, descriu Valles sobre l’escenari que motivà, fa deu
anys, aquesta iniciativa, impulsada entre entitats locals
i el Socors Popular Francès, després de la destrucció
que va deixar l’huracà Ida. Des de llavors, La Canasta
Campesina ha anat formant i organitzant desenes de
camperoles i camperols del municipi per cultivar horts
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familiars i s’ha convertit en una cooperativa integrada
per més de cent persones, la gran majoria, dones. La
prioritat és permetre les integrants autoabastir-se de
verdures, fruites i ous, i, a més, comercialitzar l’excedent amb proximitat i a preu just. Unes condicions que
afavoreixen que la població rural no vegi en la migració l’única via per obtenir recursos suficients i accedir
a drets bàsics.
A El Salvador, més d’un 30% de la població viu en situació de pobresa. Les persones més impactades són les
del camp i les dones. És un dels països llatinoamericans
amb un percentatge més alt del PIB, fruit de remeses
que envien familiars, principalment, des dels Estats
Units. Són uns recursos que aconsegueixen reduir la
pobresa de moltes famílies, però que sovint tenen al
darrere les condicions abusives en què subsisteixen
moltes de les persones convertides en migrades irregulars un cop arriben a països del Nord. “Produir dins de La
Canasta Campesina ha permès les dones guanyar autonomia i en molts casos invertir en l’educació dels fills i filles i
també en salut, ja que aquí sovint quan s’ha de recórrer a
metges ha de ser pagant, perquè la xarxa pública és molt
dèbil ”, destaca Valles, sobre l’impacte més evident del
projecte en la població rural de Comasagua.
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Diversificar la producció agroalimentària, impulsar la
pràctica ecològica -”sense verí ”, diu Valles-, eliminar intermediaris i enfortir els circuits locals són les peces
bàsiques que des d’aquesta iniciativa defensen que
s’han d’estendre per tal de guanyar seguretat alimentària en un país amb alta dependència dels aliments
importats. “La liberalització de preus i la implantació
del model d’agroexportació, als anys 90, va comportar
una reducció dràstica del suport estatal al sector agropecuari en matèria d’inversió i assistències tècniques, i El
Salvador s’enfronta ara al repte de garantir l’alimentació
adequada i suficient, segons s’estima, a uns 8 milions de
persones l’any 2050 ”, explica Mònica Rueda, sotspresidenta de l’Associació Catalana per la Pau.

Set de cada deu camperols
i camperoles no tenen terra
suficient per produir els
seus aliments. Només
un 14% de les propietàries
són dones

A més, l’alta vulnerabilitat d’El Salvador davant dels
fenòmens naturals i dels impactes del canvi climàtic
dificulta que l’agricultura familiar esdevingui un mitjà
de subsistència, per la qual cosa el sector agropecuari ha viscut un progressiu abandonament. Un 30% de
les terres agrícoles estan sent infrautilitzades, segons
assenyala la Taula per a la Sobirania Alimentària d’El
Salvador, una plataforma d’organitzacions que treballa
per aconseguir l’aprovació d’una llei per a la seguretat i
la sobirania alimentària que permeti desenvolupar de
manera efectiva el dret a l’alimentació al país.

L’accés a la terra és una barrera principal, molt especialment, per a les dones. A El Salvador, set de cada
deu camperols i camperoles no tenen terra suficient
per produir els seus aliments; per això, han de llogar petits terrenys, segons xifra la Taula per a la Sobirania Alimentària. Només un 14% de les persones
que tenen terra són dones. “Els espais de terra més
disponibles que tenim són els patis de les cases, mentre
que les terres agràries per treballar estan ocupades per
grans terratinents que han invertit en el cafè i la canya,
cosa que també afecta l’accés a l’aigua, perquè queda
en terres privades i no hi ha una llei que garanteixi que
arribi a qualsevol camperol en qualsevol moment ”, denuncia Valles.

La proposta, que establiria un marc per produir aliments d’acord amb les necessitats de la població, superar l’enorme dependència alimentària de l’exterior i
ampliar la producció lliure d’agroquímics, així com promoure la igualtat d’oportunitats entre homes i dones
en la participació del sistema alimentari, porta dotze
anys encallada a l’Assemblea Legislativa per la manca
de consens entre partits. “No es vol fer una vertadera
reforma agrària, no interessa als governants, perquè redistribuir les terres és una decisió que toca els més poderosos del país i aquí també entra en joc la corrupció ”,
afirma Valles, per a qui el problema de base rau en el
fet que “l’agricultura mai ha estat pensada per garantir
la seguretat alimentària de la població ”.

Des de La Canasta Campesina expliquen que a Comasagua, com en altres zones muntanyoses del país,
el cultiu del cafè s’ha vist com l’única forma per tirar
endavant i que, amb la caiguda del preu, han quedat
terres abandonades. “Poden ser terres molt productives, però en molts casos són de persones endeutades
amb els bancs, que ara busquen altres maneres de tornar el deute i que en lloc d’escoltar les alternatives que
provenen d’un projecte com el nostre, d’agroecologia i
sense intermediaris, busquen vendre les terres ”, explica Valles. “No posen un sentit al dret a la terra, això
juga en contra de la seguretat alimentària, i si arriben
empreses al municipi a aprofitar els recursos naturals,
serà pitjor ”, adverteix.

Terra, aigua i llavors, per a qui cultiva
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Alhora que reivindicar l’accés dels camperols i camperoles a terres on puguin decidir amb què i com cultivar-les, el portaveu de La Canasta Campesina veu
en la recuperació de llavors pròpies dels territoris, no
transgèniques, un repte per anar guanyant sobirania.
“Aquí hi havia fins a deu varietats de fesols i el govern
està repartint en paquets agrícoles el que anomena ‘llavors millorades’, que són només un parell de varietats,
per la qual cosa la resta s’estan perdent ”, critica. “Als
camperols i camperoles ens toca ser rebels, guardar les
llavors, lluitar contra la desaparició de la biodiversitat,
i també explicar que no només es tracta de menjar, sinó
de tenir aliments sense verí i amb els nutrients que necessitem ”, afegeix.
Tot i que al món es produeixen més aliments dels que
es consumeixen, el nombre de persones afectades per
greu inseguretat alimentària -un indicador de la famcreix a l’Amèrica Llatina i a escala global. Segons la
FAO, afecta una de cada deu persones. Si incloem les
persones que pateixen inseguretat alimentària moderada, arriben a ser 2.000 milions les persones que no
van tenir accés a una alimentació suficient, nutritiva i
segura l’any 2019. I la previsió és que la pandèmia de
la Covid-19 no farà sinó empitjorar de manera considerable la inseguretat alimentària i l’estat nutricional
de la població mundial, segons aquest organisme de
Nacions Unides.
Els alts preus dels aliments i la manca d’accés als mitjans de producció, a l’aigua, la terra i les llavors són

El Salvador
A Comasagua, enfortim les capacitats productives
de les cooperatives camperoles, en un model de
producció agroecològica i sustentable d’accés als
mercats, amb la incorporació de les Tecnologies de
la Informació i Comunicació (TIC).
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“Als camperols
i camperoles ens toca ser
rebels, guardar les llavors i
lluitar contra la desaparició
de la biodiversitat. No
només es tracta de menjar,
sinó de tenir aliments
sense verí i amb els
nutrients que necessitem”
barreres que alça el sistema agroalimentari globalitzat
davant del dret a l’alimentació. Un sistema controlat
per empreses transnacionals, cada vegada concentrades en menys mans i amb més influència en les polítiques dels estats i en els tractats de lliure comerç.
“És prioritari que enfortim i consolidem experiències de
producció, distribució i consum que facin de contrapès
al sistema agroalimentari hegemònic, en què l’alimentació, lluny d’un dret, és a la pràctica un grandíssim negoci
contra la vida ”, remarca Mònica Rueda, de l’Associació
Catalana per la Pau.

Maria del Carmen Cejas Herrera, presidenta d’ACPA

“El model agroalimentari capaç de
garantir els drets de les persones és
oposat a l’hegemònic”

Assegura que, malgrat els molts obstacles amb què
topa el seu país, el dret a l’alimentació hi està garantit.
“Tot i les dificultats que tenim i les que ens imposa el bloqueig econòmic i comercial dels Estats Units, és una prioritat de l’Estat ”, afirma Maria del Carmen Cejas Herrera, presidenta de l’Asociación Cubana de Producción
Animal (ACPA). Ara bé, “no tot està resolt ” amb una política pública que procura un mínim nutricional a tota la
població, reconeix. La capacitat productiva d’aliments
a Cuba és inferior a les necessitats de consum de la
població, sobretot a les zones urbanes, on viuen tres
quartes parts de la ciutadania.
Per això, ACPA, l’organització que agrupa els i les professionals de la producció, cria, investigació i ensenyament relacionats amb la indústria animal, treballa
per enfortir la seguretat alimentària, entre d’altres,
desenvolupant formacions per aplicar noves tecnologies al sector agropecuari i participant com a organització experta en la implementació del Pla per a la
Seguretat Alimentària i Nutricional (SAN) del govern
cubà. “Esperem que en els anys vinents l’augment de les
petites i mitjanes empreses no estatals, el desenvolupament de la ciència i la tècnica, l’experiència que han
anat adquirint els productors després dels difícils anys
que va viure Cuba amb l’arribada del període especial,

i la formació del capital humà, aconsegueixin almenys
alleujar la situació que afronta el sector agropecuari ”,
planteja Cejas Herrera.
L’Associació Catalana per la Pau ha treballat a Cuba
al llarg dels darrers 30 anys en diversos projectes, ubicats en diferents regions, que tenen en comú l’enfortiment dels sistemes productius i del sector cooperatiu
en el cultiu del cacau, la ramaderia menor i la piscicultura. Actualment, contribueix a millorar la seguretat alimentària a les zones urbanes i periurbanes de
L’Havana, donant suport al desenvolupament sostenible de vuit cooperatives, que agrupen més d’un miler
de productors i productores. Les cooperatives són una
peça principal de la reforma agrària del 1959 i del model econòmic de l’illa. Un 70% del territori agrari del
país està sota gestió cooperativa i, en menor mesura,
producció individual. El terç restant es troba sota gestió d’empreses estatals.
L’escassetat de productes bàsics és una de les imatges més presents que tenim a Europa sobre Cuba. En
quin estat de salut es troba el dret a l’alimentació?
Al nostre país, des del triomf de la Revolució, el Govern va establir dins de les seves polítiques públiques

“El Pla SAN, adreçat a aconseguir la seguretat alimentària
i nutricional de la població cubana, compta amb la
participació de tots els actors vinculats a la producció
i comercialització d’aliments al país”
DRET A L’ALIMENTACIÓ / CUBA
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un sistema de distribució d’aliments que garanteix un
nivell adequat d’alimentació a la població. Inclou productes de primera necessitat, que es comercialitzen a
preus subsidiats per l’Estat, i podem dir que garanteix
el dret a l’alimentació. L’Estat pren les mesures necessàries per aconseguir satisfer les necessitats nutricionals de la població amb valors mitjans de 2.5OO a
3.OOO calories i d’entre 9O i 12O grams de proteïnes
al dia. En aquests moments s’han pres mesures en
l’ordre econòmic dirigides a incrementar els nivells
productius i s’està desenvolupant un pla nacional
conegut com a Pla SAN, adreçat a aconseguir la seguretat alimentària i nutricional de la població cubana,
on participen tots els actors vinculats a la producció
i comercialització d’aliments al país, tant del sector
estatal com empresarial, privat i de la societat civil.
S’està preparant un projecte de llei per a la sobirania alimentària, que serà presentat el març de 2021 a
l’Assemblea Nacional del Poder Popular.
Quins factors juguen en contra de la seguretat alimentària al país?
El país no aconsegueix nivells productius per satisfer
les demandes creixents d’aliments. L’Estat ha de dedicar cada any altes sumes del pressupost a importar
una gran quantitat d’aliments i entrades per garantir
la canastra familiar de la població, com ara arròs, blat
i blat de moro, llegums, olis, pollastre, llet en pols i les
matèries primeres per garantir l’alimentació animal
i poder així incrementar la producció d’ous, carn de
porc, llet i altres productes. És per això que entre les
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tasques de primer ordre hi ha la substitució d’importacions i el creixement de les exportacions. El procés
està afectat pel ferri bloqueig econòmic, comercial
i financer imposat pel govern dels Estats Units, que
ha durat més de mig segle. L’última administració
nord-americana l’ha endurit fins a nivells extrems. És
l’obstacle principal per al desenvolupament de l’agricultura i l’economia cubana.
Què caracteritza el model agroalimentari a Cuba?
Els baixos nivells de producció nacional agrícola i ramadera, que no només afecten el consum de la població cubana, sinó que aguditzen la dependència externa
del país i el fan cada vegada més vulnerable als canvis en l’àmbit extern, principalment al comportament
dels preus dels aliments al mercat internacional. Per
això es treballa per aconseguir el desenvolupament
i control de la producció agrícola i ramadera des del
territori, aprofitant eficientment els recursos amb què
compta i tenint present les seves particularitats. La
recuperació de la producció agroalimentària permetrà l’economia cubana remuntar en condicions més
favorables la recessió que experimenta des d’inicis de
la dècada passada. Però l’obtenció d’un elevat nivell
de seguretat alimentària en condicions d’increment
dels preus dels aliments als mercats internacionals i
la reducció dels costos ambientals, tenint en compte
els canvis climàtics, representa per a Cuba un desafiament en el moment actual. És un dels majors reptes
que en l’aspecte econòmic i social es plantegen de cara
als anys vinents.
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“S’ha d’estimular el creixent predomini de les petites
i mitjanes empreses, el desenvolupament de la ciència
i la tècnica i la formació del capital humà”
La política agroalimentària cubana s’orienta a promoure la sobirania alimentària, doncs?
Sí, i ja hi ha territoris que han aconseguit autoabastir-se d’aliments. El model agroalimentari que proposem i que és capaç de garantir els drets de les persones ha de ser inclusiu, és a dir, oposat al model
hegemònic que s’aplica a escala mundial. Al nostre
país la terra, l’aigua i les llavors són de tothom, no
hi ha hegemonia sobre això. És l’Estat qui controla el
seu maneig i en garanteix l’ús adequat i sostenible,
per no afectar el medi ambient. En el cas de la terra,
fa anys que s’han lliurat en usdefruit terres ocioses
o deficientment explotades a 241.000 persones amb
interès de treballar-les. Suposen una àrea superior a
dos milions d’hectàrees i es dediquen a la ramaderia

i la producció agrícola. En el cas de l’aigua, es desenvolupa un programa hidràulic per a l’ús i control de
l’aigua, es promou la creació de preses i micropreses
i l’ús sostenible d’aquest recurs, així com la gestió de
les conques hidrogràfiques. En el cas de les llavors,
s’ha aprovat recentment un decret llei que atorga
al Ministeri de l’Agricultura i les seves institucions el
control de l’ús i la conservació, com a via per garantir
la biodiversitat. En aquest model és necessari que es
dediquin esforços per fomentar una consciència productiva en la majoria de la població, sembrar entre
les noves generacions l’interès per les activitats que
es desenvolupen al sector agropecuari. S’haurà d’estimular el creixent predomini de les petites i mitjanes
empreses, el desenvolupament de la ciència i la tècnica i la formació del capital humà.

Cuba
Contribuïm a garantir el dret a l’alimentació, fomentant les
capacitats per al desenvolupament de la ramaderia menor
(cria d’aus, cabres i conills) i la pesca a la ciutat de L’Havana.
A la província de Guantánamo, contribuïm a la biodiversitat
productiva i a la generació d’ingressos de famílies camperoles
a través de l’augment dels rendiments del cacau.

DRET A L’ALIMENTACIÓ / CUBA
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Resistir entre terra
i aigua confiscades

P

aciència, resistir i continuar a la seva terra. Són
els vèrtexs que conformen l’única opció per a la
població palestina, diu Shareef Omar. És camperol i l’ocupació del seu territori l’ha abocat a l’activisme.
Viu a Jayyous, a Cisjordània, on la combinació d’exèrcit i
assentaments de colons -400.000, arribats d’Europa de
l’Est i dels Estats Units- permet al govern d’Israel controlar-hi bona part dels municipis i vies de comunicació.

sovint els camperols i camperoles no poden accedir a
les seves terres. De fet, la majoria de la terra cultivable
a Cisjordània, aïllada pel mur que l’envolta -alçat per
Israel des del 2002 en nom de la seguretat nacional i
que travessa les terres més fèrtils i impedeix la lliure
mobilitat de les comunitats palestines-, es troba dins
del que el govern israelià considera Àrea C: zona restringida per maniobres militars.

“Quan els israelians entenguin que les necessitats dels infants palestins són les mateixes que les dels infants israelians, viurem en pau ”, afirma Omar. Per ara, tanmateix,
en la guerra del govern israelià contra el poble palestí,
impedir-ne la seguretat alimentària és una arma. “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 Tere Palop, responsable dels projectes de l’Associació Catalana per
la Pau a Palestina, entitat que hi treballa des de fa vint
anys de la mà d’organitzacions locals camperoles, de
dones i pel dret a la salut.

Dificultar que la població palestina produeixi i impedir-li l’accés a una alimentació suficient i nutritiva és un
dels cops contra els drets bàsics que el govern d’Israel
llança per fomentar la migració de la població palestina. “Van construir el mur per anar guanyant terreny i
separar la població palestina perquè, si emigrem, els tribunals d’Israel poden decretar la confiscació de la terra ”,
explica Omar. Ell, com molts altres petits propietaris,
ha estat empresonat per defensar les seves terres.

Els checkpoints (punts de control militar) i els assentaments il·legals de colons israelians tallen els camins i
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Als territoris palestins ocupats, les detencions arbitràries -sota l’etiqueta de “detenció administrativa ”, que
poden allargar-se anys-, així com disparar contra la pagesia quan treballa les terres, són altres vulneracions
dels drets humans que impedeixen cultivar de manera segura. “La presència militar fa que molts agricultors
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L’escassetat d’aigua
obliga a recórrer a aigües
residuals o no tractades,
cosa que dispara el nombre
de malalties transmeses,
en especial les diarreiques,
que s’han convertit en la
segona causa de mortalitat
entre els infants palestins
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 es viu a Cisjordània i Gaza ”, explica Abbas Melhim, director de Palestinian Farmers Union (PFU), una de les organitzacions
sòcies de l’entitat catalana.
Dels tretze accessos del mur, només quatre són per a
població palestina i és habitual que se li dificulti el pas.
A la reducció de la producció agrícola derivada de la
construcció del mur, s’hi ha de sumar la dificultat de
produir, i viure, sota les restriccions d’accés a l’aigua.
Una de les formes més destructives que pren l’ocupació. “Aquestes són les conseqüències de l’apartheid que
vivim ”, denuncia Rashid, camperol de Bardala, a la Vall
del Jordà (Cisjordània). Només li arriba aigua dos dies

a la setmana. La canonada que ha d’abastir les cinc
mil persones de la seva comunitat ha estat empetitida
pel govern israelià i ara és la meitat del que era originalment. La que arriba a l’assentament dels colons és
almenys deu vegades més ample per abastir les 400
persones que hi viuen.
“L’escassetat d’aigua obliga a recórrer a aigües residuals
o no tractades, cosa que dispara el nombre de malalties
transmeses, en especial les diarreiques, que s’han convertit en la segona causa de mortalitat entre els infants palestins, després de les malalties respiratòries ”, explica Palop.
Aconseguir noves fonts d’aigua és una de les prioritat
de l’acció que desenvolupen plegades les dues organitzacions als territoris ocupats.
“Controlen els nostres recursos d’aigua i la zona palestina es queda sense cultius, mentre que a l’altra banda
del mur tot és verd, i si compares els preus de l’aigua
entre el camperol palestí i els colons, per a ells és molt
més barat ”, denuncia Melhim, tot remarcant que el
problema no és només l’escassetat d’aigua, sinó l’accés. Els colons consumeixen deu vegades més aigua
que la població palestina. En aliança amb el Grup Palestí d’Hidrologia, l’Associació Catalana per la Pau i
PFU treballen per implantar un sistema alternatiu dels
usos de les aigües residuals que faciliti la irrigació de
les terres.
Davant la política israeliana d’apropiació de les aigües
subterrànies, l’aliança entre l’organització catalana i
PFU treballa per facilitar l’accés a l’aigua als agricultors
i agricultores integrants de cooperatives als territoris
ocupats. A Gaza, aquestes entitats han promogut la
construcció d’una canalització per proveir d’aigua per a
ús agrícola a unes 1.300 persones. “És urgent reduir la inseguretat alimentària de la Franja, víctima d’un bloqueig
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terrestre, marítim i aeri que suposa un càstig col·lectiu ferotge per a dos milions de persones ”, afirma Palop.
Tot i que al camperolat palestí se li fa difícil conrear en
una terra que, tradicionalment, ha estat rica en verdures i en oliveres, el cultiu manté encara un paper molt
important dins l’economia palestina i genera el 25% de
les exportacions del territori, principalment olives i oli i
fruites i verdures. Ara bé, com que l’aigua és més cara
i és més car produir, els preus se’n ressenten. “L’economia agrícola palestina, ja de per sí precària, queda perjudicada perquè no pot competir amb altres productes de
fora que són més barats ”, lamenta Melhim.
Segons alerta l’Associació Catalana per la Pau, als
territoris ocupats els alts preus dels aliments duen les
famílies a reduir el valor nutricional de les seves dietes. La majoria de la població palestina a Cisjordània
gasta més de la meitat dels ingressos en aliments de
primera necessitat.

Cultivar contra l’expulsió
A més dels elevats costos dels productes agraris i el
control dels recursos hídrics, la població palestina
s’enfronta contínuament a la confiscació de terres, a
l’obstrucció de vies i canals de transport de mercaderies i a restriccions per accedir al mercat. “L’ocupació ho
afecta tot a la vida quotidiana i les condicions són cada
vegada més inhumanes ”, afirma Palop, en referència a
com el govern d’Israel impedeix el desenvolupament
econòmic i social de l’estat palestí: “Prohibeix la construcció d’habitatges i d’infraestructures, destrueix les

Palestina
A les àrees periurbanes de Gaza i a diferents municipis de Cisjordània, fomentem els sistemes de
producció agrícola sostenible, facilitem la introducció de cultius hidropònics i defensem els drets del
camperolat i la seva capacitat d’incidència.
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existents, fomenta la immobilitat de persones i mercaderies, bloqueja l’accés a l’atenció mèdica, denega l’accés a les fonts naturals d’aigua, exigeix gran quantitat de
documents oficials a la pagesia per continuar treballant
les seves terres, i tot i aconseguir-los, no tenen garantit
treballar-les, i per construir assentaments, les excavadores destrueixen els camps ”, llista la portaveu de l’entitat.
És en aquest context que l’Associació Catalana per
la Pau ha consolidat la relació amb el moviment camperol palestí per implementar projectes orientats a
millorar les capacitats productives d’organitzacions
de base, tant a Cisjordània com a la Franja de Gaza.
Una de les estratègies és ampliar el coneixement per
introduir cultius hidropònics, un mètode de conreu
que no fa servir terra i que pot permetre augmentar
un 40% la productivitat dels cultius. “Enfortir les cooperatives és enfortir la reivindicació dels drets tant laborals
com alimentaris i mediambientals de la població camperola palestina ”, sintetitza Palop, sobre el transfons de
molts dels projectes de l’entitat. Per això, en el treball
conjunt amb PFU, la formació en incidència política i
en mètodes agroecològics per tal de reduir l’impacte
dels productes químics sobre el sòl i l’aigua suposen
dos pilars.
“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, qui
desconfia de voluntats de pau escrites i afirma que “la
pagesia ha de continuar replantant Palestina ”.
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Bassirou Diarra, president d’AMSCID

“Per fer front a la fam cal
un accés equitatiu als recursos”
Sequeres i inundacions, agreujades pel canvi climàtic,
i especulació amb el preu dels aliments als mercats
internacionals, es combinen i serveixen en forma de
fam a Mali. “La inseguretat alimentària té a veure amb
l’acció humana ”, remarca Bassirou Diarra, president de
l’Association Malienne de Solidarité et de Coopération
Internationale pour le Développement (AMSCID). Dèficit de polítiques de desenvolupament rural i d’accés
de les dones a la propietat de la terra, així com falta de
modernització dels mitjans de producció, són ingredients que Diarra afegeix al combinat per entendre les
crisis alimentàries cícliques que suporta la població en
aquest país. És un dels que apareix al capdamunt del
rànquing de proveïdors d’or a escala mundial, però la
riquesa que se n’extreu no deixa fruit en les seves terres. Mali és un dels estats a la cua en els índex d’esperança de vida, nivell educatiu i PIB.
Davant les dificultats per garantir-hi el dret a l’alimentació, AMSCID, entitat sòcia de l’Associació Catalana
per la Pau, impulsa projectes de desenvolupament
agrícola per reduir la inseguretat alimentària i, alhora,
obrir vies d’empoderament de les dones. La construcció i rehabilitació de pous d’aigua i l’enfortiment de les
capacitats de les dones i les seves associacions, que
ha impulsat amb l’organització catalana, ha possibilitat
incrementar el terreny dedicat a conreus al Cercle de
Yélimané (regió de Kayes), a l’oest del país. L’objectiu
és aconseguir que els horts produeixin tot l’any i es
venguin els excedents en els mercats locals. “Per fer
front a la inseguretat alimentària, és important invertir
en l’agricultura, engegar plans estratègics per al desenvolupament rural efectiu i sostenible i millorar la vida
en els entorns rurals, promoure-hi l’accés a l’educació,
a l’atenció sanitària i, en definitiva, permetre un accés
equitatiu als recursos per a la població rural ”, reclama
el president d’AMSCID.
Diarra lamenta l’èxode rural disparat cap a les grans
ciutats, un primer pas per a l’emigració a d’altres països
africans (96,5%), Europa (2,7%), Àsia (0,7%) o Amèrica
(0,1%). La regió de Kayes és una de les que presenta

el percentatge més alt d’emigració maliana (majoritàriament masculina) i el Cercle de Yélimané és el territori de la regió amb major percentatge d’homes joves
que marxen del país (un 25% dels que tenen entre 14
i 30 anys). Sovint, en esdevenir migrants, convertiran
la seva precarització extrema en font de subsistència,
a través de remeses, per a les famílies que han deixat
enrere. Mali, al costat del Senegal, Marroc o Algèria, és
l’origen de molts dels temporers dels camps de Lleida.

“Estan robant la terra a la
gent i transformant-la en
un negoci per beneficiar
el millor postor”
Hi ha responsabilitats concretes rere la inseguretat alimentària que pateix la població de Mali?
Mali, com altres països africans, ha viscut la crisi que
va començar el 2007 a causa de la sequera. Però es
poden assenyalar altres factors: conflictes, corrupció,
manca de polítiques públiques efectives, degradació
del sòl, manca de recursos per al desenvolupament
agrícola... També hi intervenen l’alt creixement demogràfic, el baix nivell educatiu, les desigualtats socials i
les de gènere. S’han adoptat mesures legislatives, com
la llei de terres rurals, que facilita l’accés de les dones a
la propietat de la terra. Però segueix sense aplicar-se.
Als pobles, és el dret consuetudinari el que preval i, en
virtut d’aquest, les dones estan excloses d’accedir a la
propietat de la terra, tot i estar molt involucrades en
el seu treball. Un altre element a tenir en compte és
que els béns comuns, que pertanyien a les comunitats,
han estat progressivament privatitzats, com en altres
llocs del món. La terra i l’aigua estan cada vegada en
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menys mans, a través de les polítiques nacionals i internacionals establertes. Estan robant la terra a la gent
i transformant-la en un negoci per beneficiar el millor
postor. També les llavors avui dia són produïdes cada
vegada més per grans empreses, amb preus que estan
fora de l’abast de la pagesia.
Quin model agroalimentari proposeu per tal de garantir el dret a l’alimentació?
Un model de producció, conservació i transformació
dels aliments que garanteix la seguretat alimentària
a tothom, que respecta el medi ambient i que pensa en el benestar de les persones; en definitiva, que
garanteix el desenvolupament sostenible. El control
del circuit alimentari per part de les poblacions és
important, en el sentit que garanteix un subministrament d’aliments sans, nutritius i d’alta qualitat. Els
beneficis econòmics fruit del comerç d’aliments han
de ser controlats per la ciutadania. Lamentablement,
el Banc Mundial i l’Organització Mundial del Comerç
regulen el mercat de productes alimentaris en benefici de les grans empreses productores. Els aliments
bàsics (com el blat, el blat de moro, la civada, el sucre
o els productes làctics) són manipulats als mercats
internacionals en forma de béns per a l’especulació, i
poden convertir-se així en una arma econòmica, política o de guerra, amb un impacte sobre la seguretat
alimentària de les poblacions, d’una banda, i sobre
l’economia dels països, la seva estabilitat política i la
seguretat dels estats, de l’altra.
Què fa AMSCID per tractar de millorar la seguretat
alimentària de la població?
AMSCID impulsa projectes en l’àmbit agrari, especialment l’horticultura practicada per dones, per tal de
contribuir a millorar la seguretat alimentària de la po-
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blació. Participem en la modernització dels mitjans de
producció, sobre tot en el Cercle de Yélimané, mitjançant la dotació d’equipament a les camperoles. Però
no es tracta només de posar mitjans físics a la seva
disposició; les accions que impulsem de forma conjunta amb l’Associació Catalana per la Pau van més
enllà. Juntament amb la construcció de pous i horts comunitaris, que gestionen les associacions de camperoles, les formem en tècniques agroecològiques per tal
d’obtenir millors rendiments dels horts i per assegurar
llavors i planter per a les properes collites.
També reforcem la seva capacitat de gestió per enfortir les associacions i garantir una bona gestió de
l’aigua i els horts. La formació es complementa amb
nocions de nutrició, higiene i conservació de l’entorn, així com en lideratge i drets de les dones. S’ha
dotat les associacions d’equips per a la conservació,
transformació i comercialització dels excedents, de
forma que durant tot l’any les camperoles puguin tenir verdures i vendre’n els excedents en els mercats
locals de Yélimané.
Quin impacte té aquest programa en el Cercle de
Yélimané?
En primer lloc, la construcció de pous ha millorat l’accés a l’aigua de la població, que en molts casos ha de
recórrer kilòmetres per abastir-se. La producció dels
horts ha diversificat i millorat el règim alimentari de les
camperoles i les seves comunitats i també de la població de Yélimané, en tant que els mercats locals estan
abastits de verdures de proximitat. Cal tenir en compte que fa quinze anys les verdures eren pràcticament
desconegudes al Cercle i la dieta de bona part de la població es basa només en els cereals. I en diversificar i
millorar la dieta, també es millora la salut de les persones. A més, es garanteix ingressos a les treballadores,
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“Cal un model de producció, conservació i transformació
dels aliments que garanteixi la seguretat alimentària
a tothom, que respecti el medi ambient i que pensi
en el benestar de les persones; en definitiva,
que garanteixi el desenvolupament sostenible”
de forma que es millora el seu nivell de vida. Ara estan
en condicions més òptimes per garantir l’escolarització
de fills i filles, o si hi ha algun problema de salut, no
han d’esperar un enviament de diners de familiars a
l’estranger per poder anar al metge, per exemple. És a
dir, s’assegura la seva autonomia econòmica.
Però l’impacte ha anat més enllà: ha empoderat les
dones, que reivindiquen el seu paper en el desenvolupament i en la societat. El novembre del 2016 es
van fer eleccions municipals i les associacions de do-

nes van mobilitzar-se per ser tingudes en compte. El
resultat és que la participació femenina va ser molt
superior a la masculina, que hi va haver un nombre
mai conegut abans de candidates en els dotze municipis de la regió, que van sortir escollides 54 regidores (als anteriors comicis, 6) i que per primer cop a la
història del Cercle de Yélimané va ser escollida una
alcaldessa. I, davant d’aquesta nova realitat, hem incorporat a les nostres accions la formació d’aquestes
regidores per tal que puguin exercir les seves responsabilitats en les millors condicions.

Mali
Donem resposta a la inseguretat alimentària que
pateix la població de Yélimané, al departament de
Kayes, amb un programa de construcció i rehabilitació de pous d’aigua i horts i de suport a les associacions de dones per a la seva gestió.
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Vides menyspreades,
dins i fora de les llars

E

n presentar-se, menciona abans que és mestressa de casa i té sis fills que no pas haver aconseguit el que és encara excepcional al Líban: que
una dona ocupi un càrrec de representació pública.
“Vaig sentir-me amb l’obligació de fer alguna cosa pel
meu poble, d’ajudar a contrarestar la falsa imatge d’Arsal com a poble vinculat al terrorisme, i malgrat tractar-se d’un entorn molt conservador, vaig sortir escollida
sotsalcaldessa ”, explica Rima Mohammed El Kronbi,
fins fa poc, membre del govern local d’aquest municipi
fronterer amb Síria.
Assegura que les dificultats van començar des del moment de l’elecció. “A la gent li agrada que la representi
un home, no una dona ”, diu, ras i curt. “Els homes consideren que les dones tenen menys coneixements, però
considero que podem arribar al màxim i aconseguir-ho
en el lloc de treball ”, afirma.
Al Líban, les dones no arriben a suposar ni un 5% de
la representació parlamentària (només hi són en sis
dels 128 escons). A més, “les que hi poden ser és perquè han heretat el càrrec del seu pare, marit o un altre
familiar, sempre homes ”, denuncia la League for Lebanese Women’s Rights. És una de les entitats amb què
l’Associació Catalana per la Pau col·labora per tal
d’enfortir la capacitat de denúncia contra la violència
de gènere i per fer-la visible en un país on, malgrat que
la Constitució reconeix la igualtat entre dones i homes,
l’ordenament jurídic -conformat per lleis hereves del

període colonial i fruit de la influència del poder religiós- discrimina les dones. La subordinació als homes en
diverses esferes del pla legal es tradueix en múltiples
violències per raó de gènere en el pla econòmic i social, dins i fora de les llars.
“El principal obstacle de les dones per obtenir autonomia
al Líban és el sistema polític confessional, perquè fa que,
a cada intent de canvi, topem amb representants de les
confessions religioses i amb els seus líders al govern, que
estan d’acord a evitar-lo ”, resumeix Marie Nassif-Debs,
presidenta de Mousawat Association-Wardeh Boutros
for Women’s Work. Les organitzacions progressistes i
especialment les feministes reivindiquen la laïcitat de
l’Estat que, com a fórmula en nom de l’estabilitat, reparteix el poder polític entre les diferents comunitats
religioses del país.
Quasi cada religió del país té la seva pròpia llei -hi ha
18 comunitats religioses reconegudes i quinze codis
d’estatut personal, que s’apliquen a les persones en
funció de la religió que professen-, així com tribunals
propis, per regular qüestions com ara matrimonis, divorcis, custòdia de les criatures, herències i dret a la
propietat o traspàs de la nacionalitat als infants i els
drets que hi van associats, com l’accés a l’educació, la
sanitat i a determinats llocs de feina. “Dins de cada llei
hi ha discriminacions per raó de gènere, però són diferents segons la religió ”, explica Nassif-Debs, per a qui
aquestes lleis parteixen “d’una mirada que inferioritza
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“Al Líban, les lleis sectàries permeten la violència
masclista: algunes legalitzen el matrimoni infantil
i atorguen als homes el dret a decidir dins la família.
La prioritat de la lluita feminista és abolir-les
i aconseguir un codi civil unificat i democràtic”
sibilització adreçada a la societat civil, als mitjans de
comunicació i a representants polítics.
Amb el suport de l’entitat catalana, AWO participa en la
construcció d’una “estratègia de gènere municipal ” a la
Gran Municipalitat d’Amman, capital de Jordània, amb
l’objectiu d’implementar l’equitat de gènere en aquest
espai administratiu. “És una primera passa per crear
una xarxa per a l’equitat de gènere que impliqui actors
locals, nacionals i internacionals ”, explica Mafalda Alcántara, tècnica de l’associació a càrrec dels projectes
en aquest territori.

les dones ”. “Les lleis sectàries permeten la violència masclista, algunes legalitzen el matrimoni infantil i atorguen
als homes el dret a decidir dins la família, per tant, la
prioritat de la lluita feminista és abolir-les i aconseguir
un codi civil unificat i democràtic ”, planteja l’activista.
A la veïna Jordània, també el fonamentalisme religiós s’imbrica en la legislació, legitima violències
contra les dones i nenes i “limita les possibilitats de
desenvolupar-se i contribuir a la societat per raó de
gènere ”, denuncia Layla Hamarneh, directora de projectes d’Arab Women Organization (AWO). “La discriminació contra les dones està arrelada a les estructures patriarcals del poder, que s’imposen per controlar
els recursos i l’autonomia de les dones, en el pla individual i col·lectiu, a través de les normes polítiques i
socials, la influència del conservadorisme religiós i la
legislació discriminatòria ”, esbossa Hamarneh, sobre
l’escenari que les feministes organitzades es proposen revertir a Jordània.
AWO és una de les organitzacions feministes amb què
l’Associació Catalana per la Pau coopera per enfortir
la capacitat d’incidència política de les dones a la regió
de l’Orient Mitjà, a través de formacions en drets i prevenció de la violència masclista, de generar xarxes de
treball i d’accions per multiplicar l’impacte de la sen-

Com al Líban, a Jordània existeix una legislació que reconeix la “violència domèstica ”. Però és el tribunal de
la xaria (la llei islàmica) el que determina què és violència i què no. Assassinar una dona casada per una
infidelitat (adulteri) o violar-la dins del matrimoni no
són reconeguts com a crims. “Les normes socials i culturals devaluen les dones i accepten la violència com a
forma de disciplina; s’entén com una eina per tal que els
homes imposin la dominació que se’ls pressuposa sobre
les dones i nenes, per la qual cosa la violència està molt
estesa ”, afirma Hamarneh.
Walaa Hassan ha crescut conscient de la violència contra les dones. “Sentia que no podia quedar callada i que
havia d’actuar, però no ho vaig fer fins que vaig acabar la
universitat, incòmoda i infeliç pel que passava al meu voltant ”, explica. Entrar en contacte amb les organitzacions
d’esquerres va ser un inici d’etapa vital, diu, i derogar la
llei que permetia als violadors evitar la condemna si es
casaven amb la dona o nena agredida, una fita assolida.
Una de tota la rècula pendent per permetre les dones
viure, per començar, legalment protegides.
Hamarneh detecta com l’activisme topa amb “la creixent vigilància i advertència de ‘línies vermelles’ per part
de l’Estat, de les comunitats i, molts cops, de les famílies ”,
cosa que “limita la participació i la lliure expressió de les
dones i reforça la marginació dels drets de les dones en
el discurs públic i l’agenda política, molt masculinitzada
i sense perspectiva de gènere ”, explica la directora de
projectes d’AWO.
Les bretxes de gènere a Jordània i al Líban són de les
més profundes del món. L’índex de desigualtat de gènere que elabora cada any el Fòrum Econòmic Mun-
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A Jordània, les dones
suposen només un 14%
del total de persones
ocupades. És una de les
taxes més baixes a escala
mundial. Al Líban, un 27%

A Jordània, les dones suposen només un 14% del total de persones ocupades. És una de les taxes més
baixes a escala mundial. Al Líban, hi suposen un 27%.
“Més dones formades a les zones urbanes no n’ha alterat significativament la posició econòmica, perquè el
seu treball es considera només un suport al treball de
l’home, se’ls manté un salari inferior i també inferior
cobertura social, a més que trobem que a les dones se
les orienta a unes ocupacions molt limitades i ocupen
llocs de feina a la base de les piràmides dels sectors
econòmics ”, explica Nassif-Debs.

dial (atenent l’accés a les oportunitats econòmiques,
a l’educació, a la salut i a la participació política) situa
Jordània en la posició 138 i el Líban en la 145 dins del
rànquing de 153 estats analitzats.
“Les dones som víctimes de la manca d’inversió orientada al desenvolupament econòmic i social equitatiu ”, afirma Hamarneh, per a qui cal posar el focus, no només
en els governs nacionals, sinó en l’impacte de gènere
de les polítiques neoliberals imposades per les institucions financers internacionals. “Operen sota un marc
econòmic que considera la preeminència del mercat com
un axioma neutral, que no pot ser políticament desafiat
i, com que exerceixen un poder significatiu en la política
econòmica dels països que depenen del seu finançament
per al desenvolupament, a la pràctica, limiten el marge polític per debatre sobre les prioritats econòmiques,
incloent-hi els esforços per promoure l’empoderament
econòmic de les dones i incidir en l’accés a educació, ocupació i salut ”, denuncia.
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A pesar de la creixent quantitat de dones amb estudis
superiors, a les zones rurals i en suburbis empobrits
de les ciutats es mantenen barreres per a què les nenes accedeixin a l’educació. “Moltes famílies no envien
les nenes a l’escola o les hi mantenen pocs anys i el matrimoni prematur i forçós és desgraciadament la sortida,
especialment per a les nenes de famílies sirianes refugiades ”, destaca.

Un refugi que no protegeix
En els darrers anys, Arsal, el municipi de Rima Mohammed El Kronbi, ha triplicat la població. L’any 2014, hi vivien unes 37.000 persones libaneses i, a finals d’aquell
any, més de 70.000 persones sirianes hi havien arribat
fugint de la guerra. Hiyam Saddam Salem n’és una des
de fa sis anys. “Porto tot aquest temps patint un esgotament gran ”, explica. Tanmateix, fa de voluntària i ofereix classes de sensibilització a altres dones del camp
de refugiades, per a les quals les ajudes pràcticament
han desaparegut, lamenta. “Moltes joves que abans de
desplaçar-se estudiaven i treien bones notes en arribar
aquí es queden a casa i, quan surten al carrer, estan molt
exposades a mirades i comentaris, i també hi ha hagut
agressions, per això, sovint els pares decideixen casar-les
i és un error ”, exclama.
La situació és similar a Jordània. Entorn al 13% de menors de 18 anys hi estan casades. La xifra es dispara
fins al 33% entre les refugiades sirianes. De fet, els matrimonis prematurs s’han considerat la forma de violència de gènere més habitual que pateixen les noies
sirianes refugiades al país. “La pobresa pressiona moltes famílies a casar les filles petites; veuen el matrimoni
com una oportunitat d’alleujament econòmic i una font
de seguretat per a elles, però impacta en el camí educatiu de les noies, que majoritàriament no han acabat

l’educació elemental, i implica riscos de salut, fins i tot
algunes són immadures físicament per iniciar relacions
sexuals i parir ”, remarca Hamarneh.
Segons AWO, les tensions en el nucli familiar augmentades arran del desplaçament forçat deriven en
un augment de la violència física i psicològica contra
les dones. Les agressions i abusos sexuals se sumen
al mapa de violències a què viuen exposades, també,
dins dels camps de refugiades i que poden suposar un
pes més en les seves trajectòries.
“Les agressions sexuals queden invisibilitzades; les famílies
no ho denuncien i en alguns casos fan casar les noies amb
els violadors, al mateix temps que el temor a les agressions duu a restringir la mobilitat de les dones i implica
absentisme escolar entre les nenes ”, explica Alcántara.
Davant aquestes vulneracions de drets bàsics, l’Associació Catalana per la Pau col·labora amb AWO per tal
que les dones puguin recórrer a centres d’atenció i protecció física, psicològica i legal. Són espais en què així
mateix es treballa en clau preventiva de les violències
masclistes i per promoure l’empoderament de les dones, a través d’incentivar-ne la participació econòmica i
adquirir eines per influir en espais locals i comunitaris.
El Líban ha estat, juntament amb Jordània, el principal
receptor de persones refugiades de la guerra de Síria,
que ha incrementat fins a un 30% la població del país.
Un 70% de les famílies sirianes establertes en territori
libanès viuen sota el llindar de la pobresa. El 90% són
dones i infants.
Les dones refugiades, sovint al capdavant de les famílies, es veuen obligades a acceptar qualsevol feina, a
qualsevol preu. “No tenen unes condicions dignes d’habitatge i sobreviuen sense accés als subministres regulars
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d’aigua i electricitat, en un entorn precari en el qual la
violència es desferma: assetjaments, violacions, explotació, matrimonis prematurs i forçats, crims d’honor, prostitució forçada, són els principals delictes comesos contra
les dones,”, detalla Alcántara. Per això també al Líban,
l’entitat catalana actua, de la mà de League for Lebanese Women’s Rights i Mousawat Association-Wardeh
Boutros for Women’s Work, amb l’objectiu d’afavorir
l’empoderament de les refugiades, erradicar la violència de gènere i promoure l’exercici dels seus drets; entre
d’altres, el dret a la salut.
“És prioritari garantir-los necessitats bàsiques i promoure
l’educació per a la salut, amb especial èmfasi en la salut
sexual i reproductiva, l’atenció i protecció de les dones
víctimes de violència de gènere i, en concret, detectar, denunciar i prevenir casos de violència de gènere, sobretot,
en situacions de matrimoni forçat i prematur ”, explica Alcántara. Una violència contra noies i nenes que sol anar

acompanyada d’embarassos amb un risc més alt de
morbiditat i mortalitat. A la regió libanesa de la vall de
Bekaa, l’Associació Catalana per la Pau ha contribuït
a rehabilitar un centre sanitari amb l’objectiu principal
d’oferir cobertura sanitària a les dones i infants de la
regió. En paral·lel a l’atenció directa, el projecte promou
l’educació per a la salut com a eina per garantir els drets
de les dones i de les comunitats en l’àmbit de la salut,
a través de formacions en drets sexuals i reproductius,
salut maternoinfantil i salut laboral.
“Res és fàcil per a les dones ”, afirma Rima Mohammed
El Kronbi. No ho és gens. Però cada vegada són més
les que lliuren un pols quotidià al conservadorisme i als
fonamentalismes. “Quin efecte va tenir la meva elecció?
M’agradaria pensar que soc una referència per a les nenes
i les joves; que puc ser un exemple on es mirin en decidir
presentar-se a llocs de responsabilitat ”, llança amb esperança i coratge que van molt més enllà de si mateixa.

Líban
A tot el país, contribuïm a denunciar la violència basada en el gènere
i a enfortir l’empoderament i la capacitat d’incidència de les organitzacions laiques de dones.
Posem en marxa una clínica d’atenció primària als municipis de Kab
Elias i Tanayel (Bekaa), adreçada especialment a dones i nenes refugiades i libaneses vulnerables.

Jordània
Protegim els drets de les dones refugiades sirianes, tot proporcionant-los assessorament legal, capacitació professional i atenció psicològica a Zarqa, Mafraq i Irbid.
A la capital, Amman, afavorim mecanismes i capacitats en l’àmbit local
per respondre als compromisos nacionals i internacionals sobre l’equitat de gènere i l’empoderament de les dones.
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Quan lluitar contra la pandèmia és
també lluitar contra la pobresa
Vist des del primer moment el fort impacte que l’epidèmia de la Covid-19 està tenint sobre els sistemes de
salut dels països rics, és fàcil fer-se una idea dels efectes devastadors que està ocasionant en les zones més
empobrides i vulnerables del planeta, on els serveis de
salut són molt més precaris; les economies, més informals i fràgils i on milions de persones sobreviuen diàriament enmig de la pobresa estructural.
Davant d’aquesta evidència i amb la voluntat de contribuir a mitigar les conseqüències d’aquesta emergència, el passat mes de maig l’Associació Catalana
per la Pau, l’Associació Catalunya-Líban i l’Associació
Acció Internacional per la Pau–IAP Catalunya vam engegar conjuntament la campanya ‘Emergència Covid-19: pel dret a la salut, protegim les persones
més vulnerables’.
Aquesta iniciativa de sensibilització i captació de fons
s’ha adreçat a quatre països: Colòmbia, el Líban, la RD
Congo i Mali. Països on totes tres organitzacions treballem des de fa molts anys i on la nostra acció coordinada amb les entitats sòcies locals ens assegura poder
oferir una resposta adequada a les necessitats reals de
les poblacions afectades.
Què hem fet fins ara amb els fons recollits?
A Colòmbia, s’està treballant juntament amb la Corporación Alterpaz a diversos Espais Territorials de
Capacitació i Reincorporació (ETCR) dels departaments
d’Antioquia, Tolima, Caquetá, Chocó i Cesar.
Els fons recollits han servit per adquirir materials per a
la confecció de mascaretes i cobrir despeses derivades
de la producció i el transport. En total, s’han confeccionat i distribuït unes 10.000 mascaretes als ETCR de
Brisas/La Florida (Chocó), Tierra Grata (Cesar) i Llano
Grande (Antioquía), entre persones excombatents, les
seves famílies i membres de la comunitat local.
També s’han dut a terme xerrades virtuals de sensibilització, específicament adaptades als contextos concrets de cada espai i a la realitat sanitària que es viu en
aquests territoris.
Al Líban, la incidència s’ha centrat a la regió d’Akkar,
fronterera amb Síria, i a El Dahie-Bourj El Barrajne,
un barri del sud de Beirut, mitjançant accions d’ajuda alimentària coordinades des del Secours Populaire Libanais (SPL) i l’Associació per a la Construcció i
Solidaritat d’Atenció Social. Els fons s’estan destinant
a l’adquisició d’aliments i l’elaboració de paquets ali-

mentaris bàsics; a despeses de transport i al disseny
i distribució de material informatiu i formatiu. Concretament, s’han distribuït paquets alimentaris i material de neteja (arròs, cigrons, llenties, conserves de
tomàquet, sabó de mà i desinfectants) a 350 famílies
libaneses (1.400 persones) i 100 famílies refugiades
sirianes (600 persones). Pel que fa als aliments infantils, s’han repartit pots de llet en pols a 200 nens i
nenes (dos pots per infant).
També s’està treballant fortament la informació i
prevenció sobre el contagi de la malaltia, amb accions de sensibilització als carrers i espais d’alta concentració popular.

La campanya de sensibilització i captació de
fons impulsada des de les entitats catalanes
segueix oberta: www.acpau.org/covid-19

A la RD Congo i en col·laboració amb Etoile du Sud, la
campanya s’està desenvolupant a la ciutat-província de
Kinshasa, a la regió de Kivu Nord i al territori de Beni.
Fins ara, s’han format sobre prevenció de la malaltia 45
activistes, 37 membres de les estructures dels comitès
populars de salut dels barris de Barumbu, Limete i Kinshasa, i 250 militants de base per la salut. Paral·lelament,
s’han realitzat accions de sensibilització i informació, tot
arribant a més de 3.500 llars, a 180 autoritats locals i a
210 líders i lideresses de barri. També s’ha visitat espais
concorreguts i de trobada, com centres d’ensenyament,
esglésies i centres de culte o escoles.
Finalment, s’han fabricat mascaretes i armilles de protecció per a un centenar d’activistes que desenvolupen
tasques de sensibilització als barris.
A Mali, les accions es duen a terme amb l’Association Malienne de Solidarité et de Coopération Internationale pour le Développement (AMSCID), als camps
de desplaçats del districte de Bamako, a causa dels
conflictes armats existents al centre i nord del país.
Són zones superpoblades i equipades de manera extremadament precària. Els fons han servit per arribar
a més de 1.600 famílies desplaçades, superant-se el
nombre estimat en un començament. A banda de
rebre informació i sensibilització, se’ls han lliurat kits
sanitaris (sabó i mascaretes) i alimentaris (arròs, sucre i oli).

EMERGÈNCIA COVID-19

Emergència Covid-19
Pel dret a la salut, protegim
les persones més vulnerables
Col·labora amb un donatiu o comprant
la nostra mascareta solidària
www.acpau.org/covid-19
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