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Dia
Internacional
de les Dones
per la Pau i el
Desarmament
a Santa Coloma
de Gramenet
Organització:
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Des dels espais feministes i el món local, amb diferents accions i actituds, les dones han qüestionat el discurs que presenta les guerres com
inevitables i com l’única solució als conflictes, i han recuperat tota una
genealogia de dones per la pau, per demostrar que existeix una altra lògica més enllà de la bel·licista. Per a algunes dones, el conflicte els ha
donat l’oportunitat d’apoderar-se i de guanyar accés a espais socials
que els hi havien estat denegats fins ara, d’impulsar estratègies per generar processos de pau i d’organitzar-se i esforçar-se per assolir la pau.
Per això és necessari visibilitzar i reconèixer el paper fonamental de les
dones i del moviment feminista per la tasca en favor de la pau i per l’enfortiment i generalització de la cultura de pau, com a valor clau en oposició als valors que promouen la violència, la carrera armamentista i el
conflicte armat com a garants de la seguretat al món. Sense deixar de
denunciar el fet que la desigualtat de gènere i la violència patriarcal fan
que les dones pateixin els conflictes d’una forma més àmplia i punyent.
El Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament se celebra
des de 1982, quan centenars de milers de dones es van organitzar contra les armes nuclears i la cursa d’armament. Avui dia, la seva commemoració continua sent necessària.

6 de juny, a les 18 hores
CENTRE D’ART CAN SISTERÉ (c. Sant Carles, s/n)
CONFERÈNCIA/ UNA TRADICIÓN DE CONSTRUC-

TORAS DE PAZ: EL FEMINISMO PACIFISTA
A càrrec de Carmen Magallón Portolés, presidenta de la Fundación SIP (Seminari d’Investigació per la Pau) de Saragossa i
de WILPF (Women’s International League for Peace and Freedom) Espanya, doctora en Ciències Físiques, investigadora i experta en les relacions entre gènere, ciència i cultura de pau.

13 de juny, a les 18 hores
CENTRE D’ART CAN SISTERÉ
CINEFÒRUM/ CONVOCANT ELS FANTASMES
(Mandy Jacobson i Karmen Jelincic, Croàcia/EUA,
1996, 63’. No recomanada a menors de 16 anys)
A càrrec de Drac Mágic. Jandra Cigelj, advocada, i Nusreta
Sivac, jutgessa, van ser torturades i violades pels seus veïns durant el conflicte dels Balcans. Supervivents dels camps d’Omarska, van fundar una associació per socórrer altres dones i
lluitar davant els tribunals internacionals pel reconeixement del
delicte de violació com a crim de guerra.

