
HABITAR EL MÓN
COM A DONA

E
n el nostre context social, el
“gènere” ha ocupat l’espai
públic i forma part de les na-

rratives contemporànies de diaris,
revistes acadèmiques, de la prem-
sa rosa i de l’agenda dels mitjans
de comunicació, dels partits polí-
tics, de les organitzacions no go-
vernamentals... Però, en quina sec-
ció? A l’apartat de les coses no
prioritàries o mobilitzades institu-
cionalment i instrumentalment, per-
què tot canviï sense que res can-
viï. Així mateix, sembla que parlar
de “gènere” és parlar d’un únic ti-
pus de persona: la dona.
Però, qui és la “dona”? En nom de
qui es parla en nom de la “dona”?

Què exclou l’etiqueta “dona”? A
qui s’admet en el plural “dones”?
La major part de la teoria feminis-
ta occidental, ha pres la diferència
sexual com a punt de partida per
a les seves anàlisis i accions polí-
tiques. Així, ha dividit al món en
dos únics éssers: homes i dones i
ha suposat que totes les dones,
visquin al país que visquin, tinguin
la classe social que tinguin, prac-
tiquin la religió que practiquin, es-
timin a qui estimin o tinguin el cos,
l’edat, el color de pell que tinguin…
totes, són iguals. I és que totes les
dones o la dona del món, viuen en
un context construït a partir d’una
ideologia patriarcal i per tant… to-
tes, absolutament totes, pateixen
les jerarquies i desigualtats dels
homes envers les dones. Amb una
voluntat d’igualtat política, cultu-
ral,econòmica i social, des dels
anys 60, la dona, s’ha convertit en
el subjecte polític del feminisme,
capaç de representar a totes les

dones. Així, es comencen a portar
a terme polítiques per a dones, es-
tudis per a dones, cursos de for-
mació per a dones, espais per a
dones, literatura i cinema de do-
nes… Només sembla haver-hi un
requisit per formar part del club
polític de la dona: tenir entre les
cames una genitalitat, visualment
definida, en termes de feminitat.
Però, no era que la biologia no és
destí? 
La categoria “dona”, subjecte de
les polítiques feministes occiden-
tals, apareix com a insuficient per
representar tot el ventall de com-
portaments, encarnacions, desit-
jos, professions i activitats que re-
alitzen les persones que tradicio-
nalment s’han inclòs dins d’aques-
ta categoria. Des d’aquesta pers-
pectiva, la “dona”, és la guardiana
d’una feminitat obligatòria que res-
pon a les virtuts, necessitats, des-
itjos i anhels de la dona, sí, però
blanca, urbana, de classe mitjana,

heterosexual, catòlica, ciutadana i
parlant d’una llengua majoritària.
La resta de dones (negres, chica-
nes, asiàtiques, pobres, mares sol-
teres, lesbianes, amb mobilitat li-
mitada, seropositives, promiscues,
amb una sexualitat dissident, im-
migrants sense papers, amb pre-
carietat laboral, amb pèls a les ca-
mes o sota la barba, lletges, gros-
ses, grans…) són encarnacions de
feminitats no normatives, invisibi-
litzades, instrumentalitzades, estig-
matitzades i excloses de la parau-
la política “dona”, que en un prin-
cipi les representa. 
Responent a aquesta situació d’-
homogeneïtzació i exclusió de la
categoria “dona”, moltes dones
d’arreu del món estan treballant
per reivindicar un concepte de
“gènere” que tingui en compte to-
tes les relacions de poder que es-
tructuren les nostres vides. La nos-
tra forma de ser i habitar el món
com a dona, depèn d’altres aspec-

tes com són la classe social, la
raça, la procedència cultural, l’o-
rientació sexual, l’edat o la ubica-
ció sociogeogràfica. Al món hi ha
dones concretes amb necessitats
concretes. 
En aquest sentit, ens trobem en
un moment històric amb un con-
text social de precarietat de l’exis-
tència naturalitzada; amb murs in-
visibles que actuen com a fronte-
ra que marca el dret a la ciutada-
nia i expulsa les persones que no
són europees o les que són els al-
tres i que no tenen recursos eco-
nòmics suficients; on els drets bà-
sics han esdevingut responsabili-
tats individuals; on les violències
de gènere o de sexualitat cada
cop són més globalitzades i nor-
malitzades.
En aquest context de múltiples
opressions i relacions de poder,
són necessàries noves formes
imaginatives i creatives per fer
front a les desigualtats, però no

només de gènere, sinó també les
derivades del racisme, de la co-
lonització o de la globalització
econòmica. Des de la nostra po-
sició com a personal d’organitza-
cions no governamentals que tre-
ballem amb persones de diferents
cultures, recursos econòmics, es-
tils de vida, tant als països del
Sud, com a Catalunya, hem d’as-
sumir les preguntes i els reptes
que ens planteja la diferència, per
no crear uns projectes de desen-
volupament que parteixin de la
generalització, sinó de polítiques
localitzades a partir d’articula-
cions locals i transnacionals. Re-
coneixent les diferències i les par-
ticularitats de cada persona po-
dem gestionar pràctiques comu-
nitàries articulades més dialoga-
des, consensuades, igualitàries i,
sobretot, atentes als seus proces-
sos d’exclusió. 

Desiré Rodrigo, sociòloga 

Editorial 

S
ota aquesta consigna, milers
de dones han seguit la lluita
per defensar la seva vida i la

d’altres dones que estan en perill
des que va entrar en vigència la llei
603, que va deixar al personal de
salut sense possibilitats de salvar
la vida a les nenes, adolescents i
dones adultes que s’enfronten a un
embaràs arriscat i que pretenen in-
terrompre’l per poder seguir amb
vida.
L’observatori dels drets humans,
creat pel Grup Estratègic per a la
Despenalització de l’Aborció, ha
fet un seguiment d’alguns dels ca-
sos de mort materna que, es pre-
sumeix, estan vinculats a l’existèn-
cia de la famosa llei 603.
Els testimonis de les mares, els
companys i demés familiars de les
víctimes, han estat insòlits i esfe-
reïdors al recordar, pas a pas, el
calvari viscut, al que hem nomenat
com “EL CAMÍ D’UNA MORT EVI-
TABLE”.
A la mateixa situació s’estan en-
frontant els treballadors de la salut,
doncs per una banda saben quin
és el seu deure, però per l’altra es
debaten entre dos grans temors:
“La família em pot demandar per
no haver fet tot el possible per sal-
var la vida del seu parent, però si
ho faig, el pes de la llei caurà sobre
mi i no vull anar a la presó”.

Fa molts anys que a Nicaragua no
apareixia en les estadístiques ofi-
cials un embaràs ectòpic interrom-
put per ser causa de mort d’una
dona embarassada. Passar al re-
gistre històric li va correspondre a
Olga María, de Nagarote, després
que en tots els centres de salut
que va visitar, incloent l’hospital de
més nivell en resoldre els proble-
mes de les dones embarassades,
no van fer el que devien, el que
prescriu el protocol d’atenció de
les emergències obstètriques, en-
cara vigent, per por a oferir un ser-
vei d’urgència que pogués ser
qualificat com a delicte.
Una altra història és la d’Evelyn de
los Ángeles, que vivia en un barri
de la capital i qui amb només 16
anys estava embarassada de 22
setmanes, a més de patir una leu-
cèmia mielocítica aguda, diagnos-
ticada des de maig del 2004 en l’-
hospital La Mascota. Des del 12 de
gener d’aquell any fins que el 22
de gener es produeix l’avortament
espontani incomplet, diagnòstic
amb el que es va fer la transferèn-
cia a l’hospital de la dona. Després
de les diligències de ginecobste-
trícia torna a ser traslladada a La
Mascota i, cansada del martiri dels
tractaments, desisteix i mor a casa
seva el 31 de gener del 2007.
Conforme a les declaracions dels

funcionaris del Ministeri de Salut,
aquestes morts no es poden atri-
buir a la llei 603; segons ells, com
a molt es poden qualificar de ne-
gligència mèdica, la mateixa que
comporta una sanció administra-
tiva i legal. Fins el moment, no es
coneix cap cas en que aquesta
conducta hagi tingut alguna con-
seqüència d’aquest tipus en cap
centre d’assistència, i es podria
especular que això és degut a que
en el fons les autoritats són cons-
cients de que la llei els manté a
tots entre l’espasa i la paret i que,
a tots els nivells, els responsables
de la salut tenen POR.
Definitivament, els que diem SÍ A
LA VIDA i amb això defensem la
restitució de l’aborció terapèutica
en el Codi Penal, no estem sol·li-
citant el càstig pels treballadors de
la salut, sinó que estem sol·licitant
que les lleis els deixin complir amb
el seu deure i els proporcioni els
recursos científics per salvar vides.
El termini per respondre al recurs
d’inconstitucionalitat interposat a
principis d’any per diverses perso-
nalitats de la societat civil ja ha
vençut per la Cort Suprema de
Justícia; mentrestant, ja són 54 les
dones que han mort:
- 43 dones vivien en el camp, és a
dir, el 80%.
- Les causes socials associades

mostren que 21 vivien en la pobre-
sa extrema, que 7 no havien plani-
ficat l’embaràs i que una d’elles vi-
via en situació de violència.
- La causa institucional per la que
majoritàriament van morir es diu
que és la “inadequada organitza-
ció dels serveis”.
- Les edats de les víctimes oscil·len
entre els 15 i els 40 anys. 

Serà que necessitem més evidèn-
cies per confirmar que aquesta llei
és injusta i discriminatòria contra
les dones i sobre tot contra les
més pobres? Quantes dones més
hauran de sacrificar la seva vida,
deixar a les seves filles i als seus
fills en l’orfandat, per tal de que els
seus testimonis serveixin d’instru-
ment per sensibilitzar als que te-
nen la decisió en les seves mans?
Confiem en que els responsables
de vetllar per la seguretat jurídica
de tots els ciutadans tinguin en
compte aquesta realitat, que la po-
den comprovar en les institucions
estatals, que també haurien de par-
lar amb les famílies i constatar que
aquesta llei només està afectant als
qui no tenen recursos, ni informa-
ció, ni condicions de vida que els
permeti dur una vida digna.
Seguim defensant el dret a la vida
de totes les dones, i estem a l’ex-
pectativa de la resposta de la Cort

Suprema de Justícia.
Per Marta Ma. Blandón Gadea,
membre del Moviment Feminista
de Nicaragua

ANTECEDENTS 
El vint-i-sis d’octubre de dos mil
sis va ser aprovada per l’Assem-
blea Nacional la Llei No. 603, Llei
de Derogació a l’Article 165 del
Codi Penal Vigent (Article  que es-

tablia que: L’avortament terapèutic
serà determinat científicament,
amb la intervenció de tres faculta-
tius almenys, i el consentiment del
cònjuge o parent més proper a la
dona).

Més informació:
http://www.cenidh.org/noticias.php

Marta M. Blandón Gades

C/ St. Honorat, 7 Pral.
Barcelona 08002
93.318.34.25
www.cooperaccio.org
info@cooperaccio.org

Fundació AKWABA
c/ Llobregat 145, baixos.
L’Hospitalet de Llobregat 08903
93.440.76.96
akwaba.pangea.org/
akwaba@pangea.org

Lliga dels Drets dels Pobles
Ca l’Estruch, C/Sant Isidre 140
Sabadell 08208
93.723.71.02
www.dretsdelspobles.org
info@dretsdelspobles.org

“Les dones volem donar vida,no morir en l’intent”
Nicaragua:Ja han mort més de 54 dones a
conseqüència de la Llei 603,que prohibeix l’aborció
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Anna Politkòvskaia. 
La consciència moral de Rússia 
Recull d’articles. 2007, Editorial  Aresta

Llibre que recull 10 articles de la periodista russa assassina-
da a l’octubre de 2006, publicats al diari Nóvaia Gazeta. Els
articles seleccionats volen reflectir moments importants
del conflicte txetxè, que Politkòvskaia va documentar i de-
nunciar.

Editat pel PEN Català, Lliga dels Drets dels Pobles i Federa-
ció Catalana de d’ONG pels Drets Humans

Portada del llibre Anna Politkòvskaia. 
La consciència moral de Rússia

LECTURA

Tejedoras de paz. El coraje de las mujeres desplazadas en Colombia. 
Joana Galindo y Diana Kuéllar, 2007.

Més de 2000 dones viatgen des de diferents zones de Colòmbia cap al Chocó, el departament
més ric en recursos naturals però també el més abandonat per l'Estat i el més agredit pels grups
armats. Són les dones de la “Ruta Pacífica” que lluiten per un solució negociada del conflicte ar-
mat a Colòmbia i que, a través de grans
mobilitzacions, fan visible els efectes de
la guerra en les dones, nenes i nens. “Te-
jedoras de la paz” fa un recorregut per
aquesta mobilització i recull els testimo-
nis d'algunes dones què, malgrat haver
estat desplaçades, perseguides i amena-
çades pels diferents grups armats a Co-
lòmbia, ara són líders de projectes de pau
i resistència. 

Documental produït per: 
Amnistía Internacional Holanda,
PuntoDoc, Making Docs.

DOCUMENTAL

Ja han passat 12 anys d’aquella primera mo-
bilització que van fer realitat diferents orga-
nitzacions de dones colombianes  quan es

van desplaçar per mar i terra fins a Urabá, per
donar suport  a les dones que patien en silenci
les conseqüències de la guerra.
La Ruta Pacífica de Mujeres de Colombia és un
moviment format per  350 organitzacions feme-
nines, que es mobilitzen per demanar una reso-
lució pacífica  del conflicte que viu el seu país,
en el  qual les víctimes són principalment les do-
nes. Sorgeix en un context de violència genera-
litzada al país, com una proposta feminista que
encara la crua realitat del conflicte armat colom-
bià i el seu impacte  en la vida de les dones. Ín-
dies, negres, velles, joves, feministes  o obreres,
totes s’uneixen sota un únic objectiu; teixir un
moviment que contribueixi a la pau de totes.
Des d’aleshores no han parat, i any rere  any es
desplacen en ruta fins a algun punt del país que
estigui en crisi, per donar suport a les seves
companyes i fer visible a nivell internacional la

situació de vulneració que pateixen les refugia-
des a la frontera, víctimes de la guerra i la milita-
rització, que arriben buscant protecció.
A Catalunya s'ha creat la Plataforma Catalana
de Suport a la Ruta Pacífica de Dones de Co-
lòmbia per  fomentar la cultura de pau i incre-
mentar la consciència de la societat davant els
conflictes violents, així com per ajudar a la
transformació pacifica mitjançant el treball d'in-
cidència política des de la societat civil, prenent
com a exemple la Ruta Pacífica de Mujeres de
Colombia. Aquesta iniciativa ha estat impulsa-
da principalment per Cooperacció, que des del
2003  ha estat donant suport a la Ruta Pacífica
de Mujeres de Colombia, i per altres organitza-
cions de dones de Catalunya que es troben a
Olot, Sant Boi de Llobregat i  Garraf, entre altres
poblacions. Per a més informació pots consul-
tar el blog de La Ruta Pacífica http://rutapacifi-
cademujeres.blogspot.com

Cooperaccio

Al’Hospitalet s’ha iniciat un programa d’orienta-
ció laboral dirigit a la població immigrant que
resideix als barris amb més nombre de perso-

nes nouvingudes. És un servei d´orientació i d´ajuda
en la recerca de feina per a les persones estrangeres
aturades en situació regular (amb permis de treball i
residència) al nostre pais.
Per què ha nascut aquest servei? Perquè la manca de
feina i el desconeixement del funcionament del mer-
cat laboral autòcton i les vies existents per accedir a
ell és una característica generalitzada de les perso-
nes nouvingudes. I tanmateix un tant per cent elevat
dels usuaris d’un servei d’aquest tipus són dones. 
El perfil acostuma a ser concret. Dones soles, que
mantenen un parell de fills aquí, els més grans sovint
i que envien diners al seu país d’origen per mantenir
als fills d’allà, els més petits que s’han quedat amb
els avis. 
La dona immigra, immigra per donar una vida millor a
la seva familia, als seus fills, immigra per estudiar,  per
tenir més possibilitats. Molts cops és un perfil de dona,
sense recursos, sense familia i sense estudis, que ha
de recorrer a treballs degradants on no se’ls reconei-
xent els drets bàsics d’un treballador, cobren poc, i
treballen molt i en males condi-
cions, però són incapaces de de-
nunciar, perquè necessiten el sou,
per pagar lloguers abusius, i enviar
el que resta a la familia del lloc d’o-
rigen. 
No hi ha un perfil geogràfic, dones
magrebines, sudamericanes, de
l’est d’Europa. Tenen molt en
comú, fills, feina, i manca de recur-
sos. No sempre manca d’estudis al
seu país. Però aquí a causa del
desconeixement de la llengua, o
per manca de convenis que con-
validin els seus títols es veuen obli-
gades a accedir a la feina que si-
gui, com sigui i en les condicions
que sigui. 
Quan hom parla de gènere i de
dona,  pensa en un perfil de dona
determinada i diuen: avui dia a casa

nostra no hi ha desigualtats de gènere, i oblida tantes
i tantes dones amb realitats diferents, recursos dife-
rents, provinences diferents amb les quals les des-
igualtats socials tenen una major repercussió perquè
a sobre son dones. 
Els recursos que s´ofereixen a una dona en aquest
programa laboral els permeten sovint conèixer els
seus drets i accedir a una feina digna. Però paral.le-
lament a aquests serveis s’ha de  realitzar una tasca
de suport, seguiment i acompanyament de les dones
durant tot el seu procés d´inserció. Aquesta tasca és
molt important, i especialment amb el col.lectiu a qui
es dirigeix, en el qual moltes vegades per la seva in-
estabilitat o desconeixement de l´entorn no troben un
punt de referència on situar-se. 
Però la realitat és que les dones que accedeixen a un
programa d’aquest tipus i amb possibilitats d’accedir
a una feina digna són contades. Perquè si és difícil
per una dona immigrant  amb papers, us imagineu en
quines condicions treballen les dones que no tenen
papers? 

Fundació Akwaba

La condició de dona segueix essent una condi-
ció que sovint comporta inferioritat i un tracte
desigual. Però lluny de ser un factor que con-

dueixi al desànim, són moltes les dones que lluiten
cada dia per superar aquestes desigualtats. Així
doncs, han aparegut diverses veus de dones que
han destacat per la seva lluita contra la violació dels
drets humans, en ocasions fins a les últimes conse-
qüències. D’exemples en trobem diversos. 
A Birmània. Fa prop de 30 anys que Aung San Suu
Kyi, líder de la Lliga Nacional per a la Democràcia, va
guanyar democràticament els comicis generals al
seu país, però degut a la seva oposició al règim dic-
tatorial, es troba, encara avui, sotmesa a arrest do-
miciliari. Avui, la seva tasca és reconeguda arreu a
tot el món i des de 1991 és Premi Nobel de la Pau. 
A Rússia. La periodista Anna Politkòvskaia va desta-
car a nivell internacional tant per la defensa de la lli-
bertat d’expressió com per la denúncia de la situació
de poble txetxè a Rússia, la greu vulneració dels
drets humans en aquell territori i per l‘escandalosa

impunitat de la violència de l’exèrcit. La seva cerca
de justícia i denúncia, incòmoda per a molts, va cos-
tar-li la vida el passat octubre de 2006. 
Al Pakistan. En un context social i polític incert agreu-
jat per la imposició de l’estat d’excepció el passat 3
de novembre de 2007, la líder de la oposició Benazir
Bhutto va ser arrestada, entre molts d’altres oposi-
tors, per odres directes del president i cap de l’exèr-
cit, Pervez Musharraf. Bhutto acusava públicament a
Musharraf d’imposar l’estat d’emergència per man-
tenir-se al poder.
El 8 de març és la data per commemorar el dia de la
dona treballadora, i per extensió, per recordar que en-
cara queda lluny la plena igualtat de gènere, al Sud i
al Nord. I malgrat que la condició femenina dificulti el
reconeixement de l’esforç d’aquestes dones, cal te-
nir present que la lluita pel compliment dels drets hu-
mans continua diàriament i requereix el compromís
de totes i tots.

Lliga dels Drets dels Pobles

Com trobar feina i no morir 
en el procés si ets dona i immigrant

Et recomanem

Taller d’inserció laboral d’Akwaba. 

25 de novembre.
Una guerra que encara continua

La lluita de les dones
pels drets humans

Han participat en aquest número: Marta M. Blandón, Crame Ferrer, Alícia Gili, Laura Gómez , Gemma Graells,
Desiré Rodrigo. 

La líder de la oposició birmana, Aung San Suu Kyi
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Concentració Ruta Pacífica de Mujeres a Colòmbia. Cooperacció.

Fotograma del Documental Tejedoras de Paz

4idees desembre  23/1/08  12:05  Página 2


