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Abans de començar
La foto de la portada de la memòria 2013-2018 cedida per l’Ester Pérez Berenguer,
fotògrafa i presidenta de SUDS, va rebre el premi Photography 4 Humanity Global
Initiative 2019 de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides i va ser seleccionada per a
l’exposició a la seu de les Nacions Unides a Nova York.
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Presentació
Durant aquest any 2020, el Covid-19 ha posat de manifest
les desigualtats i els privilegis en la nostra societat. Hem
vist com les restriccions de mobilitat en tot el món no han
afectat a tothom per igual. Per exemple, com una llaga
viva, moltes dones que viuen violència masclista han
hagut de confinar-se amb els seus agressors, o persones
que necessiten vendre cada dia els seus productes o la
seva mà d'obra s'han quedat sense ingressos.
A SUDS sabem de la prioritat i la necessitat de posar la
vida al centre. La pandèmia ens ha reafirmat en aquesta
lluita. Perquè posar la vida al centre implica una
transformació radical, una transformació que va a la
mateixa arrel del sistema capitalista, que se sosté també
gràcies al colonialisme i el patriarcat. Implica un canvi
profund, tant en allò públic com en el privat: de les
polítiques que no respecten els drets humans de totes les
persones, de les empreses que espolien els recursos
naturals, de les estructures socials, culturals, simbòliques
que sostenen la violència cap a col·lectius i persones que
se surten de la normativitat.

Posar la vida al centre implica una
transformació radical (...) que va a la
mateixa arrel del sistema capitalista

Per aconseguir que la vida estigui al centre, posem el
nostre gra de sorra, tant des de l'àmbit local, com des del
regional mediterrani, centreamericà i del Carib. Per ferho, no treballem soles, sinó en xarxa, impulsant i
participant en aliances estratègiques que ens permeten
arribar més lluny en la incidència política, com són
Anwanti, l'ODHE, Coalició Prou Complicitat amb Israel,
Lafede.cat, i EuroMed Rights, entre d'altres.
Gràcies al treball en xarxa i al suport de les persones i
institucions que ens acompanyen en aquest camí, hem
pogut assolir importants fites aquest any. Algunes ben
tangibles, com la nostra contribució a la creació del Centre
Català d'Empreses i Drets Humans, o la publicació d'una
llista internacional d'empreses que es beneficien de
produir en els territoris ocupats a Palestina, paradigma
d’espoli, apartheid i vulneració de drets. També hem
aportat a d’altres propòsits més intangibles però no
menys importants, com la d’haver revisat, junt amb
centenars de dones, els nostres privilegis i haver
contribuït a anar desmuntant el relat patriarcal.
En aquest camí estem. Juntes, amb totes les
organitzacions, entitats, persones i col·lectius amb qui
treballem, continuem lluitant i construint, per fer-lo
realitat, un altre món possible. Aquesta memòria vol ser
un homenatge a tot l’esforç i lluites conjuntes.

www.suds.cat
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Qui som?

Feminismes

Som una associació que basa el seu treball en el
compromís amb organitzacions socials i col·lectius que
resisteixen i actuen front la vulneració dels seus drets.

Internacionalisme

Treballem colze a colze amb xarxes, organitzacions,
col·lectivitats i grups de base per promoure la justícia
global, amb especial atenció en la defensa d’una vida
lliure de violències patriarcals, racistes i colonialistes.
Defensem la dignitat, la sobirania, els drets col·lectius i els
béns comuns

Justícia Global

Quines són les nostres línies estratègiques de treball?
Feminismes

Defensa cos - territori

Alternatives
econòmiques

Drets LGTBI+

Pau i resistències
front l’ocupació

Empreses i
drets humans

Memòria d’activitats
2019
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Què us explicarem de cada línia de estratègica de treball?
On treballem

Amb qui treballem

Què destquem

Altres dades d’interès

Feminismes (1)

Drets LGTBI+
Defensa cos territori
Pau i resistències
front l’ocupació
Alternatives
econòmiques
Empreses i
drets humans
(1)

Quan parlem d’aquesta línia ho fem en dos apartats diferents. Un per parlar del que entenem per feminisme hegemònic i l’altre per explicar que l’opció de SUDS són els feminismes
diversos que acullen sabers i lluites de dones de diferents procedències (...)

Un any ple de sorpreses
Situar la vida al centre
Mentre elaboràvem aquesta memòria la societat s'ha vist
obligada a paralitzar la seva activitat pel Covid19. Durant
aquests mesos de confinament mundial s'han evidenciat
encara més les grans iniquitats i privilegis de la nostra
societat.
Hem constatat, una vegada més, l'imprescindible rol que
tenen les dones en el treball de cures i com aquest se
sosté en condicions molt precàries i sota polítiques que
promouen la violència institucional.
També hem vist com les fonts d'aliment se sostenien
gràcies a la pagesia, a les persones migrants i als pobles
originaris, malgrat les polítiques de precarització del
treball del camp i d'espoli dels territoris indígenes, i com
l'aturada productiva i de transport ha suposat una treva
per a la biodiversitat del planeta, amenaçada
constantment pel model econòmic depredador en el qual
vivim.
En aquest context, la lluita per una societat on la vida se
situï en el centre té encara més sentit, perquè un sistema
que exerceix violències contra les dones, que engendra
racisme, que vulnera els drets de pobles i col·lectius
desfavorits, que promou l'espoli de les riqueses naturals i
culturals, està destinat a desaparèixer, perquè es
converteix en un espai de violències estructurals, un
espai inhabitable, en el qual s’instal·len les injustícies i
s’esgota la vida mateixa.

Hem constatat (...) l'imprescindible rol que tenen les dones en el treball
de cures i com aquest se sosté en condicions molt precàries i sota
polítiques que promouen la violència institucional

“Les eines de l’amo no desmuntaran
mai la casa de l’amo”
Audre Lorde
Les organitzacions feministes d’Anawanti treballem per
una vida lliure de violències masclistes. Ho fem des de la
incidència política, la denúncia de vulneracions de drets,
la sensibilització comunitària, la desarticulació dels
imaginaris i accions que perpetuen les violències, la
proposta d’alternatives des de la justícia feminista... Totes
elles, pràctiques per erradicar la violència masclista.

Anawanti, espai d’intercanvi internacional on teixim aliances
des de la pràctica feminista llatinoamericana i de la
mediterrània, on fem lloc al reconeixement, els sabers i
l’horitzontalitat

Els assassinats de dones i cossos dissidents són la pitjor de
les pandèmies del nostre món a tots els països, ja que no
hi ha frontera ni estat que tingui la voluntat efectiva de
garantir una vida lliure de violències masclistes en totes
les seves expressions. No hi ha suficients respostes des de
les polítiques institucionals per aturar aquest horror. La
desmesura entre el que les dones precisem per recuperarnos dels efectes de la violència masclista i el que existeix i
està a la nostra disposició, és la violència institucional. I
aquesta violència institucional té un gran impacte en les
dones i en les que les acompanyen en la seva recuperació.
Les dones de Tamaia – Viure sense violència (2) ho saben
bé, saben del desgast, del cansament, de posar el cos, les
emocions, la saviesa, l’experiència. Saben de l’extenuació
que suposa trobar que, a l’altre costat, la resposta és la
burocràcia institucional.
Davant el que Tamaia ha anomenat la intempèrie
institucional, hem construït la xarxa Anawanti, espai
d’intercanvi internacional on teixim aliances des de la
pràctica feminista llatinoamericana i de la mediterrània,
on fem lloc al reconeixement, els sabers i l’horitzontalitat.

(2) Tamaia—Viure sense violències és una cooperativa de dones que durant gairebé 30 anys ha acompanyat a
dones en situació de violència i treballat en l’abordatge integral de les violències masclistes, des de la formació,
la incidència, l’atenció, la prevenció, la sensibilització. El mes de juny de 2020 va anunciar el seu tancament per
insuficiència de recursos, i per extenuació del seu equip.

Dues bones notícies!
La presència de les empreses transnacionals en contextos
d’ocupació i conflicte, en molts casos, està relacionada
amb el saqueig de recursos naturals, la privatització de
l’aigua, la confiscació de terres, els desallotjaments,
detencions, la restricció a la llibertat de moviment etc..
Totes les anteriors només representen una part d’una
llarga llista de violacions de drets al servei d’un model
econòmic injust que contribueix tant a l’actual crisi
climàtica com a la perpetuació i aprofundiment de les
ocupacions, els conflictes, les desigualtats socials i
d’aquelles formes de violència on els cossos de les dones
s’han convertit en un territori de conquesta.
L’expansió internacional de les empreses transnacionals i
el privilegi que els interessos corporatius reben en
oposició al bé comú s’han desenvolupat gràcies a una
complexa arquitectura d’mpunitat que permet que les
corporacions escapin de qualsevol forma de control de les
lleis i regulacions nacionals i internacionals.

Acord polític per promoure la
creació del Centre Català
d’Empreses i Drets Humans, una
proposta legislativa pionera en el
món

A Catalunya

En l'àmbit de Catalunya celebrem que s'hagi aconseguit
un gran acord polític per promoure la creació del Centre
Català d’Empreses i Drets Humans, una proposta
legislativa pionera en el món.
El Centre serà un organisme públic i independent
l’objectiu principal del qual serà el seguiment i avaluació
de l’impacte sobre els drets humans i el medi ambient de
comunitats o regions d’altres països, per part d’empreses
amb seu a Catalunya i/o que tenen inversions i activitats a
Catalunya.
La proposta ha estat elaborada pel Grup de Treball
d’Empresa i Drets Humans que formen Lafede.cat i la
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia i
més de 15 entitats. Dins d'aquest grup de treball SUDS i
el seu treball en el marc de l’ODHE (conjuntament amb
NOVACT) ha tingut un paper significatiu des del principi
gràcies a la seva contínua labor aportant rigorosa
informació sobre casos d'empreses que vulneren drets
humans, especialment en contextos d'ocupació (Palestina,
Sàhara). Liderats per l'equip de Lafede.cat i conjuntament
amb la resta d'entitats, SUDS ha realitzat durant anys un
incansable treball d'incidència amb els grups
parlamentaris, que ha culminat en el redactat final de la
proposta de llei aprovada.

A nivell internacional

En l’àmbit internacional destaquem l’exercici de
transparència, de responsabilitat i de compromís respecte
el Dret Internacional que ha significat la publicació d’una
base de dades que senyala més de 112 empreses
comercials que directa o indirectament van permetre, van
facilitar i es van beneficiar de la construcció i
creixement dels assentaments en els territoris palestins
ocupats. Una bona notícia, ja que s'ha materialitzat una
demanda de la societat civil palestina i de múltiples
organitzacions i col·lectius de defensa dels drets humans
internacionals, en la qual SUDS i l’ODHE han participat
activament, gràcies a la seva participació en campanyes
internacionals de pressió i incidència.
Tots dos fets s'haurien de convertir en instruments al
servei dels Estats per aturar i prevenir activitats il·lícites
de les empreses a través de diversos canals, com per
exemple, la compra pública. El treball per una compra
publica ètica, sostenible, socialment responsable i que
protegeixi els drets humans més allà de les nostres
fronteres és part del treball d'incidència que diverses
organitzacions, entre les quals es troba SUDS, realitzem
davant diverses administracions a Catalunya.

La publicació d’una base de dades que
senyala més de 112 empreses comercials que
directa o indirectament van permetre, van
facilitar i es van beneficiar de la construcció i
creixement dels assentaments en territoris
palestins ocupats

ignora i oculta les diferències, i
per tant, les demandes i
propostes de les altres

Feminismes
El feminisme hegemònic occidental és part de la
construcció colonial del món basada en una relació de
dominació estructural i de privilegi del nord sobre el sud.
En la teoria i la pràctica política, el feminisme hegemònic
universalitza la categoria de dona, blanca, occidental, de
classe mitja, heterosexual, sense considerar altres
vivències condicionades per la raça, la classe, l’orígen,
l’edat, la sexualitat o la geopolítica, entre altres.
Parteix de la idea que existeix “una subordinació comuna
de totes les dones” i concep les seves propostes com a
universalitzables i ignora i oculta les diferències i, per tant,
les demandes i propostes de les “altres”, les racialitzades,
empobrides, migrants, indígenes, musulmanes, amb
sexualitats dissidents, etc.
Les prioritats de les dones occidentals passen a ser
reivindicacions universals. Trasllada l’agenda del
feminisme blanc a les dones d’altres latituds del món. Per
això és urgent i necessària la descolonització dels
feminismes: per revisar privilegis, establir diàlegs de
sabers, per apropar-nos des de l’horitzontalitat i el
reconeixement a propostes feministes construïdes des de
coneixements i experiències vinculats a cosmovisions no
occidentals i des dels marges.
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Sabem que hi ha altres formes de pensar la vida. I des
d’aquest emplaçament sorgeix l’oportunitat de crear
aliances estratègiques entre els diversos feminismes per
fer front al patriarcat, profundament imbricat amb el
sistema colonial neoliberal global.
Amb la vocació de dialogar i articular resistències amb
altres feminismes anticapitalistes i descolonitzadors,
SUDS assumeix la proposta de Mohanty de fer-ho des del
coneixement situat, des de baix, des de les experiències
quotidianes i les lluites que es produeixen a cada racó del
món.

1. Ens referim a un sud i a un nord no geogràfic sinó metefòric: el nord
com a hegemonia i poder, el sud com a metàfora del patiment
sistemàtic produït pel capitalisme, el colonialisme i el pariarcat. És
també el sud que existeix al nord, el grup de persones excluides,
marginades, discriminades, als països rics. També parlem d’un nord
global al sud. Les èlits que es beneficien del capitalisme global.
2. Moharty, Ch. T. (2008b) Bajo los ojos de occidente. La solidaridad
feminista a través de las luchas anticapitalistas, en Suárez, L. y
Hernández, A. Descoloniando el feminismo. Teorias y practicas desde
los márgenes. Colecc. Feminismos. Ed. Cátedra.
3. Galindo, M. (2015) La
despatriarcalización. ACSUR

revolución

feminista

se

llama
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“Redefinimos el feminismo como el conjunto de luchas colectivas y individuales protagonizadas por
las mujeres contra toda clase de mandatos patriarcales, a escala planetaria, en diferentes épocas y
contextos sociales y culturales. Luchas ancestrales de desobediencia que han tenido lugar en
diferentes latitudes de manera simultánea y paralela”.
Maria Galindo – Mujeres Creando – Bolivia.

Feminismes
Des dels feminismes diversos, que acullen sabers i lluites
de dones de diferents procedències, reivindiquem un
model alternatiu de relacions socials, econòmiques i
culturals, que posi en el centre la sostenibilitat del
planeta, la vida i els drets humans.
Fem el nostre treball amb una perspectiva feminista
construïda a partir d’un profund procés de transformació,
que ens ha permès veure, entendre, explicar i interpretar
les realitats amb una altra mirada. Un procés que implica
desprendre’s –a nivell personal i col·lectiu- d’estereotips,
concepcions i coneixements esbiaixats que ha consolidat
la perspectiva etnocèntrica i patriarcal. Així, el nostre
treball conté desitjos, propostes, estratègies, lluites i
experiències de dones i de col·lectivitats no
hegemòniques, invisibilitzades, discriminades, excloses,
que aporten diversitat, subversió i un profund poder
transformador.

Reivindiquem un model alternatiu de
relacions socials, econòmiques, culturals,
que posi en el centre la sostenibilitat del
planeta, la vida i els drets humans
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Amb qui treballem

Mains Solidaires
Marroc
Promou els drets de les dones a la província
de Larache, i també a escala nacional, segons
els principis de democràcia, igualtat i no
discriminació entre els gèneres. Lluita contra
l’obscurantisme i promou una cultura de
tolerància, respecte i pau.

UPWC

Actoras de cambio

Palestina

Guatemala

Organització de dones de base, part
activa del moviment de dones palestines i
del moviment contra l’ocupació de
Palestina per part d’Israel. Promou
l’enfortiment i la participació social i
política de les dones.

Impulsa un procés polític i social de llarg
abast per trencar el silenci, sanar i recuperar
la memòria dels crims sexuals comesos de
forma sistemàtica contra dones maies
durant la guerra i també en l’actualitat.
Acompanyen a dones en els processos de
sanació com ara dones quekchís en el judici
per esclavitud sexual a Sepur Zalco (2016).

Calala—Fondo de Mujeres

Centro de Derechos de Mujeres

ORMUSA

Catalunya

Honduras

El Salvador

Treballa per enfortir els moviments
feministes i de dones, a través de donacions
per recolzar iniciatives i accions de grups de
base a Amèrica Llatina i l’Estat espanyol.
Feminista, promou els drets, la participació i
l’empoderament de les dones.

Lluita per enfortir l’autonomia, l’exercici i el
gaudi dels drets, la ciutadania, la igualtat i la
justícia per a les dones. Acompanya i treballa
amb dones que viuen situacions de
vulnerabilitat, que enfronten violacions dels
seus drets (sexuals, laborals, violència…),
dones organitzades en estructures locals
com a promotores de salut, camperoles,
obreres, etc.

Treballa pel reconeixement i exercici dels
drets humans de les dones en comunitats
rurals i urbanes. En la prevenció, atenció,
visibilització de la violència contra les dones,
la misogínia subjacent i lluita contra els
feminicidis.

AMDF
Marroc
Realitza accions de promoció, sensibilització
i defensa dels drets de les dones. Promou la
igualtat i la no discriminació a través de les
polítiques públiques i lluita contra la
violència de gènere. Ofereix suport
emocional, assessoria legal i formació a
dones que viuen situacions de violència.

Tamaia—Viure sense violències
Catalunya
Genealogia activa de dones que han treballat
en la defensa de la llibertat i els drets de les
dones front la violència patriarcal. Dóna
suport a dones que volen sortir de
l’engranatge de la violència mentre transiten
en aquest camí de llibertat. Duu a terme
programes de formació, prevenció i
sensibilització per eradicar la violència en el
nostre context cultural.

Què destaquem

Anawanti: Xarxa internacional per
una vida lliure de violències
masclistes
La violència contra les dones és una de les principals
vulneracions de drets humans, manifestació extrema de
discriminació basada en les relacions de poder desiguals
entre homes i dones. Transversal a totes les cultures i
països, en l’àmbit públic i privat, de dimensió universal,
amb múltiples formes i manifestacions, és part
estructurant del sistema patriarcal.
Aquesta xarxa és una expressió de solidaritat
internacional, conformada per organitzacions feministes
d’El Salvador, Guatemala, Hondures, Marroc, Palestina i
Catalunya. És un espai de reconeixement, aprenentatge,
intercanvi d’estratègies, d’incidència, prevenció, i
acompanyament, per avançar en una vida lliure de
violències masclistes.
Des d’Awanati treballem amb la proposta de que els
processos de violència han de ser reparats i sanats.
Considerem que els models de gestió definits des de les
pròpies dones són profundament vàlids i transformadors.
És important posar en valor i reconèixer els sabers i les
pràctiques de vida que les dones tenim i teixim arreu del
món. Un ordre que s’expressa a través de la sororitat i
l’apoderament de les dones com a pràctica política.

Considerem que els models de gestió definits des de les
pròpies dones són profundament vàlids i transformadors
16

www.anawanti.international
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Què destaquem
El primer pas per una societat diversa i antiracista
passa per revisar els nostres privilegis des de
d’una mirada decolonial, interseccional i feminista
Revisant privilegis: Fronteres
visibles i invisibles de les aliances
feministes per la lluita contra les
violències masclistes
En el marc de l’aliança amb la Fundació Surt, Calala – Fons
de Dones i Tamaia – Viure sense violències vam organitzar
unes jornades per conèixer quines són les fronteres que
trobem els grups feministes quan parlem de l’erradicació
de les violències masclistes i com treballem els privilegis i
les relacions de poder que ens travessen.
Les participants van tenir l’oportunitat d’escoltar i
debatre sobre temes com colonialitat, racisme,
capitalisme, religió, treball de les internes, i de com
aquests sistemes entrellaçats mantenen amb força
l’estructura del sistema capitalista patriarcal.
Cal que seguim avançant en aquesta temàtica per
construir una societat diversa i antiracista a través d’una
mirada decolonial, interseccional i feminista. El primer pas
per assolir-la passa per revisar els nostres privilegis des
d’aquestes perspectives.
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Què destaquem

Comunicació per la
transformació social a través de la
fotografia
La fotografia participativa és una eina poderosa que
influeix en la percepció pública del què està passant. La
imatge és fonamental per crear narratives i creences.
Sovint les imatges que ens arriben sobre col·lectius no
hegemònics, subordinats o exclosos no són històries
explicades en primera persona, perquè ni les càmeres ni el
discurs estan a les seves mans. És imprescindible la presa
de la paraula. Les persones que participen en els nostres
tallers fan un exercici de reflexió al voltant de
l’autorepresentació a través de les imatges que elles
mateixes prenen.
Els tallers de fotografia participativa són, sobretot, eines
d’expressió, creació de comunitat i reconeixement. Amb
aquesta metodologia generem reflexió sobre els filtres
culturals, ideològics i iconogràfics que operen en la nostra
cultura visual i la posició de poder/no poder des d’on es
fa una fotografia, ja que creiem que aquestes dades
invisibles influeixen en el camí d’impacte i comunicació que
la imatge emprèn pel món.
Els tallers de fotografia sempre acaben amb exposicions
que permeten compartir l’experiència amb el públic com
ara la d’Enfocades realitzada al barri de la Trinitat Vella o
la del Cos emergent a Ciutat Vella. Totes dues a
Barcelona.

Generem reflexió sobre els filtres
culturals, ideològics i iconogràfics que
operen en la nostra cultura visual

En 2019 hem treballant amb:

Projectes realitzats

2

Organitzacions de dones i del moviment feminista:
(2)

Tamaia—Viure sense violències, Ca la Dona, Plataforma contra les
violències, Novembre Feminista, Fundació Surt , Afrofeminas, CalalaFons de Dones, Actoras de Cambio, Centro de Derechos de Mujeres,
ORMUSA, Association Marocaines pour le Droits de Femmes i Mains
Solidaires.
Institucions:
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) - Observatori de la
Cobertura de Conflictes– Facultat de Comunicació, Master de
Comunicació de Blanquerna– Universitat Rovira i Virgili i Màster de
Comunicació i Gènere de la Universitat de Barcelona.
Institut Català de les dones, Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació
de Barcelona Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament,
Ajuntament de Barcelona i Ajuntament del Prat de Llobregat.
Dones que han viscut o viuen violències.
Activistes contra la Islamofòbia de gènere.

(2) En aquest apartat hem indicat el número de projectes específicament vinculats amb aquesta línea encara que tot els projectes realitats per SUDS estan travessats
per la mirada feminista.
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Drets LGTBI+

“No sólo quieren desalojar nuestras comunidades, también quieren desalojarnos de nuestros
deseos y de la libertad de nuestros cuerpos”.
Testimoni d’una de les persones que va participar en el diàgnòstic sobre la situació
d’estigmatització, discriminació i violència cap a les persones LGTBI+ lencas i garífunas d’Hondures.

La perspectiva feminista que transversalitza el nostre
treball implica desprendre’ns d’estereotips que
consoliden una mirada col·lectiva androcèntrica i
patriarcal i, en conseqüència, heteronormativa. Acostarnos a col·lectius i organitzacions que fugen d’aquesta
mirada hegemònica i d’aquest imaginari col·lectiu és apropar-nos, en la majoria dels casos, a grups i comunitats
vulnerabilitzats i discriminats. El col·lectiu LGTBI és, sens
dubte, un d’ells i SUDS aborda la seva problemàtica en
països com Cuba i Hondures.
Dos països amb contextos ben diferents que requereixen
distintes estratègies, però que conflueixen en haver
d’abordar les causes subjacents de la violència basada en
prejudicis relacionats amb l’orientació sexual i la identitat
de gènere de persones que desafien les normes de gènere
tradicionalment acceptades per la societat. Això inclou
impulsar polítiques no discriminatòries i realitzar
campanyes públiques per promoure la consciència i el
respecte dels drets humans de les persones LGTBI, a fi de
combatre els prejudicis que sustenten aquesta violència.

Acostar-nos a col·lectius i organitzacions que fugen de
mirades androcèntriques i patriarcals és apropar-nos, en la
majoria dels casos, a grups i comunitats vulnerabilitzats i
discriminats com el col·lectiu LGTBI

On treballem

Hondures

Cuba

En general, en la societat hondurenya persisteixen principis arrelats d’heteronormativitat, jerarquia sexual, binarisme de sexe i gènere i una forta misogínia. Aquests
elements, combinats amb una intolerància generalitzada
cap a persones amb orientacions sexuals, identitats i
expressions de gènere no normatives i cossos diversos,
legitimen la violència i la discriminació cap als col·lectius
LGBTI+. Així, la violència contra persones LGBTI+ és
conseqüència d’un context cultural que no accepta, i que
de fet castiga, les sexualitats i les identitats no normatives i els cossos que no s’ajusten als estàndards de
corporalitat femenina o masculina. Existeix, per tant, un
vincle inherent entre la discriminació i la violència contra
les persones LGBTI+.

A Cuba, tot i que s’han produït grans avenços en educació
integral de la sexualitat i drets sexuals, aconseguits
gràcies al treball realitzat principalment per CENESEX en
coordinació amb organitzacions de la societat civil, encara
persisteixen problemàtiques, tabús i discriminacions cap
al col·lectiu LGTBI+, que tenen com a resultat l’anul·lació o
el menyscapte de la igualtat davant la llei i del
reconeixement i gaudi de l’exercici de ciutadania i els
drets humans. Això implica una escassa o nul·la mobilitat
social per a les persones LGTBI+, limitades garanties en
l’àmbit simbòlic i material que el marc social proveeix,
l’exposició a situacions de violència en l’àmbit familiar,
laboral, social i educatiu, la no participació en la vida
social, política i cultural, a més d’un molt limitat accés al
mercat laboral, l’educació, les tecnologies, al sistema de
salut i seguretat ciutadana.
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Amb qui treballem

Movimiento de Diversidad en
Resistencia - MDR
Hondures
El MDR neix l’any 2010 per iniciativa d’un grup de persones de la comunitat LGTBI+ compromeses amb la lluita
pel respecte i l’exercici ple dels drets humans basats en
l’orientació sexual i identitat de gènere.
És un moviment de la diversitat sexual que desenvolupa
accions i propostes encaminades a garantir la
participació política, la normalització de la comunitat
LGTBI+, i la transformació de la cultura heteropatriarcal a
Hondures.
El MDR és àmpliament reconegut al país per promoure
activament la reivindicació dels drets, interessos,
llibertats i dignitat de les persones LGTBI+.

Centro Nacional de Educación
Sexual - CENESEX Cuba
El Centro Nacional de Educación Sexual forma part del
Ministeri de Salut Pública de Cuba des de l’any 1989. Entre
les seves activitats, el CENESEX realitza projectes
d’investigació i desenvolupament comunitari, així com formació en la Universitat Mèdica de La Habana. Promou la
salut sexual integral i els drets sexuals i ofereix serveis
d’atenció a nens, nenes i adolescents que han patit abús
sexual. Coordina també el Programa Nacional d’Educació
Sexual i la Jornada Cubana contra la Homofòbia.
CENESEX fa una aposta activa i compromesa amb polítiques públiques que afavoreixin els drets de les dones i
les sexualitats diverses, i per ampliar la consciència i
sensibilització social i ciutadana envers la llibertat i la
diversitat sexual. Realitza programes, campanyes i accions socials, educatives, polítiques i culturals per defensar el respecte a la lliure i responsable orientació sexual i
identitat de gènere.

Què destaquem
Donem suport a les propostes de col·lectius LGTBI+ per
abordar les causes subjacents de les violències i
opressions basades en discriminacions relacionades amb
l’orientació sexual, la identitat o expressió de gènere.
A Cuba, treballem per promoure drets i ciutadania de
joves LGTBI+, amb formacions, enfortiment d’activistes
socials, campanyes de comunicació per conscienciar la
població en la no discriminació i el respecte i
reconeixement de la lliure i responsable opció sexual, com
a exercicis d’equitat i justícia social.
A Hondures, acompanyem a joves LGTBI+ garífunes en la
lluita per la defensa dels seus drets, i per identificar i
enfrontar la violència que viuen quotidianament, a través
de formació i sensibilització, amb un abordatge basat en
l’educació popular feminista, reflexiu, crític i vivencial.
L’objectiu és disposar d’eines polítiques i legals per fer
front a les violències i acompanyar altres joves que puguin
estar vivint discriminacions.
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L’objectiu és disposar d’eines polítiques i
legals per fer front a les violències i
acompanyar altres joves que puguin estar
vivint discriminacions
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Projectes realitzats
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En 2019 hem treballat amb:
Col·lectius, organitzacions i institucions:
Col·lectius i organitzacions a Cuba: CENESEX, Red OREMI de
Mujeres Lesbianas de La Habana. Redes Sociales Comunitarias
Cubanas “Red de Trabajo Social por la Educación Integral de la
Sexualidad”, “Red Humanidad por la Diversidad”, estudiants i
activistes LGTBI+ de Cuba.
Institucions: Facultat de Comunicación y Medios Audiovisuales de la
Universidad de la Habana, Instituto Superior de Diseño Industrial (La
Habana), Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana.
Col·lectius i organitzacions a Hondures: Col·lectiu LGTBI+ garífuna,
OFRANEH (Organización Fraternal Negra de Honduras) i lenca de
COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras), Movimiento de la Diversidad en Resistencia (MDR),
Centro de Derechos de Mujeres – Honduras. Radios Comuntarias
Hondureñas.
Institucions catalanes: Ajuntament de Barcelona – Direcció de
Cooperació per la Justícia Global i Àrea de Feminismes, Drets LGTB i
Cicle de Vida.

Defensa de cos i territori
La defensa del territori és una forma de resistència de les
poblacions indígenes i originàries per preservar els
recursos naturals i els béns comuns: la terra, l’aigua, els
boscos, les selves. Una lluita que s’accentua a mesura que
es promou i incrementa la concessió de conques
hidrològiques, del sòl i el subsòl, a grans empreses de
capital nacional i transnacional, per a la seva explotació.
Les poblacions originàries tenen com objectiu de les seves
lluites mantenir la naturalesa com un bé comú i col·lectiu i
no com un bé privat per a ús especulatiu. Al mateix
temps, la defensa del territori recupera i manté la
memòria i les formes culturals d’organització socio-política
dels pobles indígenes perquè els recursos naturals,
especialment l’aigua, tenen un significat articulador del
territori en les seves cosmovisions.
En aquest marc, les defensores de drets humans estan en
primera línia promovent una vida lliure de violències i al
mateix temps defensant les seves comunitats davant la
destrucció provocada per grans projectes hidroelèctrics o
miners, que devasten l’entorn i acaben amb les formes
organitzatives, la cultura i la vida de les poblacions
originàries.
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Les defensores són dones actives que no només defensen
els seus drets, sinó també els de les seves comunitats,
organitzacions i moviments, i que orienten les seves lluites
a la protecció de drets civils, polítics, econòmics, socials,
culturals, ambientals, sexuals i reproductius.
Pel seu paper d’interpel·lació del poder establert, tant a
nivell local com nacional i global, les dones defensores i
les seves organitzacions són vistes com una amenaça
perquè qüestionen i posen en risc l’estructura de
discriminació basada en el gènere i tots els privilegis i
poder que genera, i també perquè evidencien el
perjudicial que és per a la humanitat el continuar
sostenint un sistema depredador de la vida en el planeta.
Un sistema que té la seva expressió concreta en l’accionar
d’empreses de capital transnacional, que operen en
connivència amb els poders locals per obtenir enormes
beneficis de l’espoli dels recursos i les formes de vida de les
poblacions originàries, sense que aquests beneficis tinguin
cap mena de repercussió en les vides de les comunitats,
que acaben encara més empobrides. Per tot això, les
defensores estan en situació de risc, amenaçades,
perseguides i criminalitzades, i necessiten d’espais
d’enfortiment, protecció, cura i seguretat.

Les poblacions originàries tenen com
objectiu de les seves lluites mantenir la
naturalesa com un bé comú i col·lectiu i
no com un bé privat per a ús
especulatiu
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On treballem

Guatemala
En aquest país de Centre Amèrica treballem per protegir i
assegurar l’exercici dels drets socials i polítics de les dones
i les comunitats a Huehuetenango. El nostre suport a
l’Asociación de Mujeres Aq’ab’al i altres organitzacions de
dones de base contribueix a enfortir la resistència i
protecció de defensores de drets humans perquè
exerceixin la seva acció amb seguretat, a través de
processos de sanació, recuperació i autocura per fer front
a les violències a què s’enfronten. En aquest sentit,
Aq’ab’al ha elaborat protocols de seguretat feminista
col·lectiva per al conjunt de la comunitat, proporciona
atenció psicosocial i acompanyament legal per accés a la
justícia de dones que viuen violències, i organitza accions
d’incidència política i comunicació per al públic en general
per donar a conèixer i posar en valor la tasca de les
defensores de la vida– defensa del seu cos i del seu
territori-.
També porta a terme formacions i tallers sobre drets
sexuals i drets reproductius dirigits a homes i dones joves,
i campanyes de sensibilització per a la prevenció de
l’embaràs en nenes i adolescents.

Catalunya
Formem part la Xarxa Teixint Resistències per les
defensores d’Amèrica Llatina formada per 30
plataformes, col·lectius i organitzacions de drets humans,
cooperació i solidaritat amb els diferents països d’Amèrica
Llatina.
En el darrer període destaquem l’esforç d’aquesta xarxa
per aconseguir l’aprovació del Parlament de Catalunya
d’una resolució de suport a persones defensores de drets
humans.

Amb qui treballem

Xarxa Teixint Resistències per les defensores
d’Amèrica Llatina

Associació de Dones Aq'ab'al
Guatemala

Catalunya

És una organització de dones, integrada per dones
indígenes joves dels pobles Q'anjob'al, Chuj, Akateko,
Mam i Mestís de les diferents comunitats del municipi de
Barillas.
Aq'ab'al treballa en la cerca d'alternatives de vida per a
les dones, a través de processos de formació, informació,
activitats culturals i processos de sanació orientats a
enfortir a dones que s'enfronten a violències físiques,
psicològiques, sexuals, econòmiques i estructurals.

Formem part la Xarxa Teixint Resistències per les
defensores d’Amèrica Llatina formada per 30
plataformes, col·lectius i organitzacions de drets humans,
cooperació i solidaritat amb els diferents països d’Amèrica
Llatina, que treballem col·lectivament per a donar una
resposta coordinada i unida als greus reptes que ens
planteja la creixent situació de criminalització de les
defensores i defensors dels drets humans i ambientals a
tot el continent.

#TeixintResistencies
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Què destaquem

Converses amb activistes pels drets humans a Amèrica Llatina.
Les jornades realitzades el novembre de 2019 van
permetre generar un espai d’intercanvi d’experiències de
persones defensores dels drets humans i enllaçar lluites
del sud i del nord. Aquestes jornades es van planificar
aprofitant les visites de defensores llatinoamericanes que
tenien previstes diferents entitats. Així, es van unir
esforços i recursos per oferir una àmplia diversitat
d’espais de formació i debat, en els que van participar
activistes i defensores de Colòmbia, Guatemala, Mèxic i
Europa.

Què destaquem
Docuweb

mirades
Defensores del Cos - Territori
«Somos las mujeres quienes estamos al frente de la lucha por la
defensa de los recursos naturales, los bienes comunes de la naturaleza en los territorios, la defensa de los ríos, las semillas, los
bosques».

Trencant el silenci
Dones maies de Guatemala, anomenades Defensores del costerritori, duen a terme processos de sanació per tal de guarir i
enfrontar juntes les diferents violències que han colpejat les
seves vides.
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https://mirades.suds.cat/trencant-el-silenci/

En 2019 hem treballat amb:
Col·lectius, organitzacions i institucions:

Projectes realitzats

Dones defensores de drets humans, lidereses i activistes, dones
supervivents de violències, dones criminalitzades i amenaçades pel
seu activisme com a defensores.
Organitzacions de dones indígenes maies i de defensores de drets
humans:

11

Asociación Mujeres de Aq’ab’al, Alternativas Pacíficas A.C. (ALPAZ)
(México). Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local (El Salvador),
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Oaxaca
(México), JASS Mesoamérica. Unidad de Protección a Defensoras y
Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA),
Organizaciones Garífunas e Indígenas – Campesinas: OFRANEH i
COPINH. Autoritats Comunitàries Ancestrals.
A Catalunya:
Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere, Labonne –
Centre de Cultura de Dones, Lafede.cat – Organitzacions per a la
Justícia Global, Calala - Fons de Dones, Taula per la Pau i els Drets
Humans a Colombia, International Actions Peace, Entrepobles,
Brigades Internacionals de Pau i Xarxa Teixint Resistències per les
defensores d’Amèrica Llàtina.
Institucions catalanes:
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD),
Institut Català de les Dones (ICD), Diputació de Barcelona.
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Pau! i resistències front l’ocupació

Amb qui
treballem

“És necessari el suport de la comunitat internacional i la pressió política internacional cap a l’estat d’Israel (…)
perquè els palestins i les palestines no podem canviar la realitat, acabar amb l’ocupació i tenir l’esperança
d’un futur diferent en els propers anys”.
Sahar Francis—Directora de la Human Rights Association Addameer - Palestina

SUDS, com organització activa dins del Moviment de
Solidaritat amb Palestina, se suma a les denúncies de les
polítiques il·legals d’ocupació, colonització i apartheid
que l’Estat d’Israel està duent a terme a Palestina des
d’abans de la Nakba (catàstrofe en àrab), l’any 1948.
Denunciem la impunitat amb que l’Estat d’Israel viola els
drets humans i el Dret Internacional, i el seu enriquiment
a costa de l’ocupació i la colonització de Palestina.
Denunciem que continuï negant el dret al retorn de 6
milions de persones refugiades, mentre que segueix la
construcció del mur de separació i l’expansió a través
d’assentaments il·legals a Cisjordània.
Israel es presenta al món com un país democràtic, quan en
realitat és un estat racista que sotmet la població
palestina a un règim d’apartheid i bloqueja il·legalment la
Franja de Gaza, que s’ha denominat “la presó a cel obert
més gran del món”.
Per aquest motiu, denunciem les complicitats que els governs
de l’anomenada comunitat internacional tenen en matèria de
relacions comercials, militars, polítiques, acadèmiques,
esportives i culturals, que fan possible que l’estat d’israel
decideixi sobre el futur de Palestina mentre aquesta s’afebleix
i augmenta el seu sofriment.

Denunciem la impunitat amb que l’Estat d’Israel viola els
drets humans i el dret internacional

On treballem

Palestina

Catalunya

La discriminació que viuen les dones palestines és producte dels violents procediments de l’ocupació militar il·legal
israeliana, que afecta a tota la població palestina en general i
a les dones en particular, i del sistema patriarcal tradicional
de la societat palestina. És l’anomenada “doble ocupació”:
la del cos i la del territori.

Participem des de 2014 en la Coalició Prou Complicitat
amb Israel (CPCI), que és un espai de coordinació de
moviments socials, col·lectius, organitzacions i persones
que lluiten per acabar amb la complicitat de les
institucions i empreses catalanes en la violació dels drets
del poble palestí, a través de la promoció de la solidaritat
ciutadana amb Palestina, la conscienciació. La CPCI
ofereix vies d’acció per fer efectiva aquesta solidaritat.

Treballem amb organitzacions del moviment feminista palestí que, des d’una mirada social i política, aposten per
donar resposta a les demandes socials, econòmiques i
culturals de grups vulnerabilizats, i treballen per un alliberament nacional que no posposi els drets de les dones, i que
escolti les seves veus en el procés de creació de l’estat

@proucomplicitat
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La CPCI està formada per 18 organitzacions catalanes i de
l’estat espanyol. Treballa per sensibilitzar la població
catalana sobre la situació de violació dels drets humans
que l’Estat d’Israel sotmet al poble palestí i pressionar les
institucions perquè trenquin vincles comercials i diplomàtics mentre Israel no compleixi les resolucions de
Nacions Unides i respecti el Dret Internacional.
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Amb qui treballem
Women’s Affairs Technical
Committees-WATC-

Coalició Prou Complicitat
Amb Israel

Palestina

Catalunya

És una organització formada per set grups de dones, tres
centres de dones i activistes individuals. Amb el seu
treball vol contribuir a l’eliminació de totes les formes de
discriminació contra les dones palestines, el
desenvolupament del seu paper dins de la societat i
l’apoderament perquè assumeixin càrrecs de decisió
política.
WATC també treballa per atendre als grups de dones amb
menys oportunitats especialment a les zones rurals i als
camps de persones refugiades.

La Coalició Prou Complicitat amb Israel (CPCI) és un espai
de coordinació de moviments socials, col·lectius,
organitzacions i persones que treballa per trencar la
complicitat de les institucions i empreses catalanes en la
violació dels drets del poble palestí .
La CPCI treballa per posar fi a les relacions de complicitat
amb l’estat d’Israel existents a Catalunya a través del
suport a la campanya internacional noviolenta de Boicot,
Desinversions i Sancions (BDS), que reclama la societat
civil palestina fins que Israel:

1. Posi fi a l’ocupació i colonització de totes les terres
àrabs preses el juny de 1967 i destrueixi el Mur.

1. Reconegui el dret de la ciutadania àrab-palestina
d’Israel a una plena igualtat.

Union Palestinian Women’s
Committees—UPWCPalestina

Organització de dones de base, part activa del moviment
de dones palestines i del moviment contra l’ocupació de
Palestina per part d’Israel. Promou l’enfortiment i la
participació social i política de les dones.

3. Respecti, protegeixi i promogui el dret de les persones
refugiades de Palestina de tornar a les seves cases i
propietats tal i com estableix la resolució 194 de les
Nacions Unides.

Què destaquem

Treballem per a la defensa dels drets humans del
poble palestí. Conjuntament amb Servei Civil
Internacional, Centre per la Pau – Delàs,
Comunitat Palestina de Catalunya i Dones x dones
i en confluència amb la Coalició Prou Complicitat
Amb Israel i el Moviment de Boicot, Desinversions
i Sancions hem iniciat tot un seguit d'accions per
millorar la capacitat d'incidència i mobilització del
conjunt del Moviment de Solidaritat amb
Palestina de Catalunya que consisteixen en:

1. Augmentar la capacitat d'anàlisi, d'organització,
mobilització i incidència de les persones i
col·lectius que treballem per a donar suport a la
població palestina a través de campanyes que
denuncien l'ocupació i l'apartheid i la política
segregacionista i colonial de l’estat d’Israel.
2. Reforçar la protecció de les persones,
organitzacions i moviments socials que
s’enfronten a la persecució jurídica i política i a
dinàmiques d'estigmatització social de la
dissidència. Una situació que es produeix quan
l'estat d'Israel vincula qualsevol crítica a la seva
política amb antisemitisme. Des del moviment de
solidaritat amb Palestina defensem que la
campanya internacional que crida al Boicot,
Desinversions i Sancions – BDS- iniciada per la
societat civil palestina el 2005 s'ha convertit en
una estratègia no violenta de defensa dels drets
humans legítima que forma part de la lluita global
contra el racisme i la llibertat d’espressió.
3. La denúncia de la militarització de la vida com
un dels aspectes claus que conformen el racisme
institucional a escala global i l'estratègia principal
de l'estat d'Israel per a establir els mecanismes de
segregació racial, processos de neteja ètnica i
desplaçaments de població en Palestina. Després
de més de 70 anys de violar el Dret Internacional
es fa imprescindible que s'executi l'embargament
militar permanent i es posin en marxa sancions
des d'una perspectiva de compromís amb la la
pau, la justícia i el respecte als drets humans.
4. El reforç de la identitat palestina a Catalunya
com a part de la resistència en la diàspora a través
del suport a activitats concretes de dinamització,
cohesió social i recuperació de la memòria
històrica de la Comunitat Palestina de Catalunya.
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Amb qui
treballem
Projectes realitzats

!

En 2019 hem treballat amb:
Col·lectius, organitzacions i institucions:
A Palestina: organitzacions i cooperatives de dones: UPWC,
WATC.
Altres organitzacions: Al Haq, Addameer Prisioners Support
and Human Rights Association i Who Profits.

5

Municipis de Cisjordània i Gaza: Al Khader, Sair, Ya’bad, AlBireh, Sabastia, Hebron, Ramallah, Nablus,
Defensores de drets humans i preses polítiques a Palestina.
A Catalunya: Coalició Prou Complicitat amb Israel -CPCI-, BDS
- Catalunya, Comunitat Palestina de Catalunya , Servei Civil
Internacional, Centre d’Estudis per la Pau Delàs, Dones x
Dones, Novact, Observatori DESC, Junts – Jueus I Palestins
contra el sionisme.
Institucions catalanes: Ajuntament de Barcelona, Ajuntament del Prat de Llobregat, Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament,
Diputació
de
Barcelona,
Àrea
Metropolitana de Barcelona.

Alternatives econòmiques
Reivindiquem un model alternatiu de relacions socials,
econòmiques, culturals. Per això ens acostem a principis
de l’Economia Feminista com a pensament crític, que
qüestiona el sistema socioeconòmic en el seu conjunt i el
mateix concepte de desenvolupament, que equipara
benestar amb creixement i progrés amb industrialització, i
deixa en un segon pla les condicions de vida, els drets de
les persones i la sostenibilitat del planeta. L’Economia
Feminista situa la vida en el centre del sistema, com a
finalitat en si mateixa per, a partir d’aquí, reclamar drets
sota criteris d’universalitat i igualtat en la diversitat.
Les estratègies que plantegem en les nostres
intervencions no busquen únicament un augment
quantitatiu del nombre percentual de dones incorporades
al mercat laboral. També posem l’èmfasi en cercar altres
valors com ara:
1. Eliminar la discriminació de les dones en l’àmbit
laboral.
2. Millorar les condicions de vida.
3. Promoure els drets de les dones sota criteris d’universalitat i igualtat, en la diversitat. Un bon exemple d’això
són les iniciatives que en aquest àmbit duem a terme en
contextos tan diferents com els de Cuba i Palestina. Amb
les enormes diferències existents en els àmbits polític,
econòmic i cultural de tots dos països, en les nostres
intervencions busquem enfortir el rol de lideratge de les
dones en cooperatives productives de municipis de
Palestina i L’Havana.

Plantegem estratègies per eliminar la discriminació a l’àmbit laboral, millorar
les condicions de vida i promoure els drets humans de les dones
36
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Cuba

On treballem

Palestina
La creació de cooperatives és una estratègia per generar
un mercat local que no depengui de l’Estat d’Israel, un
mitjà de subsistència quan l’exèrcit tanca les fronteres i
una forma de resistència pacífica de la població palestina
front l’ocupació.
Es fan campanyes per informar la població sobre la
importància d’adquirir productes en els mercats locals i
evitar fer-ho en els israelians. El nostre treball
complementa i acompanya processos que ja ha posat en
marxa la societat civil palestina per garantir un desenvolupament econòmic local i independent.
Els projectes de cooperativisme als que donem suport
afavoreixen l’accés de les dones al mercat laboral, i
contemplen tallers de formació i campanyes d’incidència
política per contribuir a l’apoderament individual i
col·lectiu de les dones, i millorar la seva articulació organitzativa per exigir, protegir i denunciar la vulneració
dels drets socials i polítics.

Malgrat els notables i reconeguts progressos de Cuba en
equitat de gènere, les iniciatives en aquest àmbit aborden
una gran tasca pendent: aconseguir que el rol de les dones
en la vida socioeconòmica del país se situï a l’alçada de les
seves necessitats i capacitats.
Acompanyar i donar suport a un desplegament efectiu de
l’important potencial productiu de les dones en
l’economia cubana serà possible si es tenen en compte,
s’analitzen i s’eliminen les desigualtats i bretxes de gènere que persisteixen i frenen la plena participació de les
dones en els àmbits laboral, en el que són subordinades, i
en el social, en el que viuen importants discriminacions.

Amb qui treballem

!
Union Palestinian Women’s
Committees—UPWC-

Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y
Forestales – ACTAF.

Palestina

UPWC es va constituir l’any 1980 com una iniciativa per
apoderar les dones palestines a tots els nivells i contribuir així a la lluita nacional palestina contra l’ocupació
militar il·legal israeliana del territori palestí. UPWC és una
organització progressista de dones de base, part activa del
moviment de dones palestines i del moviment per la lluita
d’alliberament nacional.
Tenint en compte la situació d’ocupació del territori
palestí i les característiques específiques que això
comporta, a l’àmbit polític, social i econòmic, l’UPWC
defineix el desenvolupament com un procés holístic i
evolutiu que té per objectiu les persones i les seves
condicions de vida a escala econòmica, social i cultural,
que en el cas palestí, estan lligades, a més, a la lluita per
assolir drets nacionals.

38

Cuba

Associació que té per missió integrar a personal tècnic i
professional agropecuari i forestal a un desenvolupament agrari i sostenible sobre bases agroecològiques,
amb els següents objectius:
1.

Desenvolupar processos de concertació i articulació
d’actors vinculats al sector agropecuari a escala
municipal amb el propòsit de dissenyar una
Estratègia de Desenvolupament Agrari Municipal
participativa, que potenciï les capacitats municipals,
per aconseguir en l’agricultura homes i dones amb
esperit
de
canvi
i
protagonistes
del
desenvolupament agrari municipal.

2.

Donar suport a noves iniciatives econòmiques
gestionades per dones en les cooperatives i en els
horts urbans, treballar a nivell comunitari en la
sensibilització de gènere i conscienciar sobre
pràctiques mediambientalment sostenibles.

En 2019 hem treballat amb:
Col·lectius, organitzacions:

Projectes realitzats

6

A Cuba: Cooperativistes de la UBPC Arides Estévez - La
Havana.
Dones emprenedores, treballadors i treballadores d’horts
organopònics de l’Havana.
Personal tècnic d’agroecología urbana.
Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales
(ACTAF), Centro de Intercambio y Referencia, Iniciativa
Comunitaria (CIERIC), Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR),
Dirección de Cultura y Educación de Cuba, Empresa Agraria
Metropolitana (Ministerio Agricultura de Cuba) i Cooperativa Arides Estevez, 19 huertos organopónicos del municipio
de Playa (La Habana)
A Palestina: dones cooperativistes. Union Palestinian
Women Commitees (UPWC) i Women Technical Affairs
Committees (WATC ).
Institucions catalanes: Ajuntament de Barcelona.
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Empresa
i Drets Humans
!
Els Territoris Ocupats de Palestina i el Sàhara Occidental
s’han convertit en espais de no-drets, on les dinàmiques
colonials i racistes promogudes per l’estat d’Israel i
Marroc han afavorit un mercat propici per al negoci:
espoli de recursos naturals, privatització de l’aigua,
confiscació de terres, desallotjaments, enderrocament
d’habitatges, ofec de l’economia local, detencions
arbitràries, tortures i privació de la lliure circulació de les
persones.
Un seguit d’injustícies i desigualtats on, a més, el cos de
les dones s’ha convertit en un territori de conquesta per
les forces ocupants (colones, exèrcit, policia) com una
estratègia més de desarticulació de la resistència.
En aquest context les relacions comercials internacionals
perpetuen un “nou” model de dominació que aprofundeix
la vulneració de drets i les desigualtats socials a tot el món
en general i en les poblacions civils de Palestina i Sàhara
Occidental en particular.

Un seguit d’injustícies i
desigualtats on, a més, el cos de
les dones s’ha convertit en un
territori de conquesta per les
forces ocupants

Els nostres projectes i accions van dirigides especialment
a:
1. Reforçar la formació i la capacitat de comunicació del
Moviment de Solidaritat amb Palestina a Catalunya i
coordinar-se amb altres campanyes per la defensa dels
drets humans d’àmbit nacional i internacionals
2. Promoure la implementació de mecanismes institucionals que garanteixin polítiques de comerç exterior
de Catalunya transparents i respectuoses amb els drets
humans de la població dels països en conflicte.
3. Fomentar la defensa del drets humans arreu del món
mitjançant la incidència per una compra pública ètica per
part dels governs locals.

#BindingTreaty

ODHE: Observatori de Drets
Humans i Empreses al
Mediterrani

Què destaquem
Compra pública i drets humans
A través de l’ODHE també hem contribuït a promoure
una contractació pública que respecti els drets humans a
nivell local i en tota la cadena de subministraments.
La compra pública representa a tot el món més de 1.000
bilions d’euros anuals, el 12% del PIB, de mitjana, en els
països de l’OCDE. A l’Estat espanyol representa un 18,5%
del PIB total. Atesa la importància de la contractació
pública en l’activitat econòmica general és indubtable el
seu potencial per:
Avançar en la transformació cap a un món més sostenible
i social on tots els drets humans estiguin garantits, tant a
nivell local com a través de cadenes transnacionals de
subministrament.
El treball del ODHE en els processos de contractació
pública es presenta com una eina que poden utilitzar les
administracions catalanes per tal de regular i limitar
l’accés a contractes d’aquelles empreses acusades de
vulnerar els drets humans.
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És una iniciativa creada el 2015 que s’ha consolidat com
un referent de fonts rigoroses d’informació i denúncia
sobre els impactes i responsabilitat de les empreses
transnacionals en la vulneració dels drets humans, amb
especial atenció en aquelles empreses que espolien els
recursos naturals del Sàhara o es beneficien de la repressió
i l’apartheid palestí.
L’ODHE sistematitza les violacions de drets polítics,
econòmics i socials per treure conclusions sobre
tendències, tipus, actors, contextos, on es produeixen.
D’aquesta manera l’ODHE es proposa elaborar
recomanacions efectives que s’agrupin en un pla d’acció
amb mecanismes concrets d’incidència per garantir la
protecció dels drets humans.
Totes les recerques i tota la informació que es recopila
estan dirigides principalment a promoure una ciutadania
crítica i informada perquè, entre altres coses, pugui exigir
que els governs tinguin un rol significatiu en la defensa dels
drets humans a tot el món.
Per transcendir del discurs teòric i aportar propostes
concretes, des del 2016 treballem perquè l’ODHE realitzi
recomanacions puntuals a governs municipals sobre com
poden “jugar” un paper fonamental en aquest objectiu de
defensa dels drets humans.

En 2019 hem treballat amb:
Col·lectius, organitzacions I institucions amb els que treballem:

Projectes realitzats

2

Defensors i defensores de la Madre Tierra, advocats i advocades
defensors de comunitats indígenes i camperoles amb litigis amb
empreses estractives.
A Catalunya: Novact, Setem, Observatori DESC, ACAPS, CPCI, Moviment de solidaritat amb Palestina, BDS - Catalunya, LaFede.Cat –
Organitzacions per a la Justícia Global, Centre Delàs d’Estudis per la
Pau, Servei Civil Internacional, Institut Drets Humans de Catalunya
– IDHC, Observatori del Deute en la Globalització - ODG, Col·lectiu
Maloka, Cooperacció.
A títol individual: Nora Miralles, David Bondía, Alejandro Pozo, Mónica Vargas, Maria Font
Institucions: Generalitat de Catalunya, Parlament de Catalunya –
Intergrup per Palestina, Diputació de Barcelona, Ajuntament de
Barcelona, Ajuntament del Prat de Llobregat, Institut Català Internacional per la Pau – ICIP, Fons Català Cooperació, Universitat de
Barcelona – Centre d’Estudis Internacionals, Universitat Pompeu
Fabra.
A nivell nacional i internacional: Addameer – Prisioners Supports
and Human Rights Association, Who Profits, Campanya Dismantle
Coorporate Power, Transnational Institute - TNI, European Observatory Network - ENCO, Western Sahara Resource Watch- WSRW,
Shock Monitor, OMAL, IJAN, Alternative Information Center – AIC,
Tribunal Permanent dels Pobles.
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Visibilitzant el treball invisible

!

A partir de la nostra implicació en el procés “Sembrant
cures per cultivar canvis”, engegat per Lafede.cat per
promoure l’ètica de la cura, que és una proposta sorgida des del moviment feminista, que reclama posar la
sostenibilitat de la vida al centre de tots els processos
socials, comunitaris, econòmics i polítics, ens adonem
que hi ha tot un treball invisible altament compromès,
que reflecteix la nostra aposta per construir espais amplis
d’aliances i confluències. És un treball diari, constant, de
formiguetes, que fem des de l’equip tècnic, la junta
directiva i persones associades, a través del qual
participem i aportem a nombroses plataformes i xarxes,
com ara:

Euromed Rights – Xarxa Euro
Mediterrània de Drets Humans,
constituïda per més de 80 organitzacions de la societat civil per a la
incidència, denúncia i promoció dels
drets humans en els països de la riba
mediterrània. SUDS és membre de les
comissions de Drets de les Dones i Justícia de Gènere, i de Drets Econòmics i
Socials.

Miguel Castro: Membre de la Junta
Directiva i Tresorer de Lafede.cat entre
2015 i 2019.
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Formem part de:
Eixos de:
Comunicació i Feminismes.
Grups de treball d’:
Empreses i Drets Humans i Palestina.

Hem acollit persones de pràctiques de la Universitat Rovira
i Virgili i Universitat de Barcelona. Gràcies Laura i Anna!
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Comunicació, sabers del Sud, internacionalisme i treball en xarxa
No voldríem acabar aquesta memòria sense esmentar tres
elements que han caracteritzat el nostre treball en el
darrer any i des dels nostres inicis:

La comunicació:

Aquest plantejament parteix de la idea que els
coneixements “valorats” són els del món occidental, els
de les universitats, els del món “desenvolupat” i
“civilitzat”, i que les persones excloses i empobrides mai
han escrit la història.

Reivindiquem el dret a la informació i la comunicació com
un dels elements essencials per avançar cap a la justícia
global. Reconeixem la responsabilitat dels poders públics i
les organitzacions socials per garantir una comunicació
que contribueixi a construïr societats radicalment
democràtiques, crítiques, actives i transformadores.

Internacionalisme i Treball en xarxa

Entenem la comunicació com a part essencial de
l’estratègia de lluita i resistència de les comunitats,
organitzacions, moviments socials i mitjans alternatius i,
sobretot, com una eina per fer front a les violències
masclistes: per analitzar les seves causes i desmuntar el
relat que les sustenta. Considerem que des de la
comunicació cal obrir la mirada cap a nous formats i
establir vincles entre comunicació i disciplines artístiques
com ara la poesia, el teatre, l’art de carrer, o el hip hop,
com part de les diverses estratègies existents per fer
front a les violències.

Per això, com deia Miguel Romero –editor de la
revista Viento Sur–, cal apostar per “la cooperació com
una relació social i política igualitària, articulada amb les
lluites i els moviments socials”.

La promoció dels sabers del Sud
En la línia de la teoria de les Epistemologies del Sud
plantejades per B. de Sousa Santos posem en valor i
reivindiquem els coneixements de grups socials i
col·lectius que han estat sistemàticament exclosos pel
sistema econòmic capitalista, el colonialisme i el
patriarcat. Des de la “sociologia de les absències”, del
mateix Souza, volem donar presència a les veus oblidades.

Considerem que la manera d’avançar cap a la consecució
dels nostres objectius polítics és a través de la relació amb
persones i organitzacions que ens reconeixem com a
iguals i treballem en comú als països del Nord i del Sud.

Treballem des de l’Internacionalisme per fer front a
l’actual context de crisi global, generada pel model
capitalista, patriarcal i colonialista.
Apostem pel treball en xarxa entre diferents
organitzacions del sud i del nord global com a part de
l’alternativa imprescindible per aconseguir la justicia
global.
Volem estar al costat dels moviments socials perquè són
els veritables protagonistes del canvi i des d’on parteixen
bona part de les idees i iniciatives; i treballar, des de
l’acció política i el compromís, amb les organitzacions i
persones que, des de la diversitat, resisteixen al
capitalisme, al colonialisme, al patriarcat i al racisme i
plantegen alternatives justes i equitatives.

Treballem des de
l’Internacionalisme per fer
front a l’actual context de
crisi global –generada pel
model capitalista, patriarcal
i colonialista

Memòria econòmica
2019
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Com ens hem finançat aquest 2019?

A continuació informem de forma gràfica i resumida sobre
qüestions relacionades amb com hem finançat el treball
de SUDS aquest any. Destaquem les línies estratègiques,
països i projectes als que hem destinat els recursos
obtinguts durant 2019.
Els nostres ingressos provenen en gran part de fons
públics degut principalment a una aposta clara per uns
principis que defineixen els nostres valors:

1. Defensem i incidim en la necessitat de consolidar la
cooperació internacional i l’Educació per a la Justícia
Global com una política pública, que destini els recursos
necessaris i suficients per assegurar una transformació
real allà on intervé.
2. Els valors d’ètica, coherència i transparència dels quals
partim ens impedeixen optar a determinats fons privats
que podríen provenir d’entitats bancàries, empreses i/o
fundacions que no es regeixen pels mateixos valors.
3. En la mateixa línia d'ètica i coherència interna
destaquem també la nostra aposta decidida a continuar
treballant la nostra modesta operativa bancària de gestió
d'ingressos, despeses, pagaments a proveïdors i
transferències a les nostres sòcies a terreny amb entitats
bancàries ètiques com TRIODOS

Dit això i sense voler en cap moment renunciar a aquests
principis que ens defineixen clarament, un dels reptes i
apostes de SUDS per als pròxims anys és ampliar i
diversificar el número i tipus de finançadors i evitar així
una dependència tan gran de l'Ajuntament de Barcelona
(36%) i la Generalitat de Catalunya (60%) tal com
reflecteix el Quadre 5 d’aquest apartat.

El resum de la memòria econòmica 2019 la dividirem en 2
parts ben diferenciades:
Bloc 1. Resum de la memòria econòmica 2019 amb la
distribució d'ingressos i despeses i la liquidació del
pressupost.
Bloc 2. Distribució d'ingressos compromesos gràcies a
projectes aprovats en convocatòries de 2019 (Quadres 1 –
5)

Defensem i incidim en la
necessitat de consolidar la
cooperació internacional i
l’Educació per a la Justícia
Global com una política pública

Distribució ingressos i despeses

Bloc I. Resum memòria
econòmica 2019.

Resultats del exercici 2019

Desglossat Ingressos

7.724,46 €

Total ingressos

523.824,75 €

Total despeses

516.100,29 €

Generalitat de Catalunya

260.487,65 €

50%

Desglossat Despeses
Projectes i activitats Àrea Mediterrània (Palestina)

Ajuntament de Barcelona

168.600,00 €

32%

Diputació de Barcelona

68.724,27 €

13%

Altres administracions locals

18.035,00 €

3%

Despeses d’estructura i Funcionament Intern (Oficina
Barcelona)

7.977,83 €

2%

Total Despeses

523.824,75 €

100%

Fons propis
Total Ingressos

3%

13%

Projectes i activitat Centre Amèrica i Caribe

257.203,76 €

50%

Projectes i activitats Catalunya

175.095,09 €

34%

15.705,08 €

3%

516.100,29 €

100%

Despeses 2019

Ingressos 2019

2%

Generalitat de
Catalunya

13%

Ajuntament de
Barcelona
50%
32%

68.096,36 €

Projectes i activitats Àrea
Mediterrania (Palestina)

3%
13%

34%
Projectes i activitats
Catalunya

Diputació de Barcelona
Altres administracions
locals

Fons propis

Projectes i activitat Centre
Amèrica i Caribe

50%

Despeses d’estructura i
Funcionament Intern
(Oficina Barcelona)

Liquidació
pressupost 2019
INGRESSOS DESGLOSSATS
Generalitat de Catalunya

260.487,65 €

Agencia Catalana Cooperació al Desenvolu256.340,65 €
pament (ACCD)
Institut Català de les Dones (ICD) 4.147,00 €
Ajuntament de Barcelona
168.600,00 €
Justícia Global 158.047,00 €
Interculturalitat 8.000,00 €
Institut Cultura de Barcelona 2.553,00 €
Diputació de Barcelona
68.724,27 €
Àrea de Relacions Internacionals – Coopera65.190,27 €
ció
Àrea de Benestar i Ciutadania 3.534,00 €
Ajuntament de Prat de Llobregat
7.035,00 €
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
11.000,00 €
Fons Propis
7.977,83 €
523.824,75 €
Total Ingressos

DESPESES DESGLOSADES
Transferències contraparts
i entitats amb projectes consorciats

250.052,73 €
Àrea Mediterrània

45.978,82 €

Centre Amèrica i Caribe
Catalunya
Salaris - Personal adscrit a projectes
Àrea Mediterrània
Centre Amèrica i Caribe
Catalunya

146.907,80 €
57.166,11 €
118.930,67 €
19.806,73 €
38.064,42 €
61.059,52 €

Execució directa - SUDS

131.411,81 €

Viatges i dietes

31.216,24 €

Projectes Àrea Mediterrània
Projectes Centre Amèrica i Caribe
Projectes Catalunya
Serveis professionals y compres a proveïdors
Projectes Àrea Mediterrània
Projectes Centre Amèrica i Caribe
Projectes Catalunya
Despeses d’estructura i Funcionament Intern
Administració i comptabilitat
Lloguer oficina
Telefonia, internet i hostings
Material d’oficina
Quotes
Assessoria laboral
Neteja
Despeses Financers

Total Despeses

2.310,81 €
13.121,89 €
15.783,54 €

100.195,57 €
59.109,65 €
41.085,92 €

15.705,08 €
7.320,50 €
1.156,02 €
1.991,51 €
1.830,45 €
737,16 €
1.016,40 €
410,91 €
1.242,13 €

516.100,29 €

Bloc II. Distribució d’ingressos
compromesos 2019.
En els següents quadres també podem destacar:
1.

1.

1.

Les xifres es refereixen a projectes i subvencions
aprovades el 2019 i en cap cas fan referència a l'execució
pressupostària de despeses en aquest any.
Es manté la tendència i proporció dels últims tres anys en
la que continuen tenint un major pes econòmic els
projectes de cooperació internacional a Centre Amèrica i
Palestina versus projectes d'Educació per a la Justícia
Global a Catalunya.
En el 2019 les línies estratègiques que han tingut un
major pes són les de “Pau i Resistències enfront de
l'Ocupació” a Palestina i la “Defensa Cos Territori” a
Centre América amb especial atenció al nostra treball a
Guatemala. Això ha estat així gràcies a la nostra
participació activa en dos programes de la ACCD liderats
per Calala - Fons de Dones en Cooperació Internacional i
Servei Civil Internacional en Educació per a la Justícia
Global

Les xifres reflecteixen un major o menor pes d’unes línies de
treball i zones d’intervenció, que ve donat pels resultats
d’aprovació de les subvencions a les que hem optat durant 2019.
L’aposta política de SUDS, contemplada en el seu Pla Estratègic
fins al 2022, està traçada en les línies prioritàries de treball i les
zones geogràfiques d’intervenció.
Per últim és important ressaltar que la vocació d’aquest apartat
en aquesta memòria no és substituir la memòria econòmica
anual de 2019, que es pot consultar en la nostra pàgina web,
sinó la voluntat de mostrar de manera visual i senzilla quant,
com i on hem destinat els fons rebuts.

Quadre 1: Distribució i evolució dels ingressos per a l’execució dels projectes

Any

Ingressos SUDS

2015

328.984,00 €

2016

601.303,00 €

2017

396.170,00 €

2018

734.197,24 €

2019

739.543,77 €

Total general

2.800.198,01 €

Quadre 2: Distribució dels ingressos per zones d’intervenció

Zona Intervenció

Ingressos 2019

%

Catalunya
Centre América
Mediterrània
Total General

201.418,77 €
303.000,00 €
235.125,00 €
739.543,77 €

27%
41%
32%

Quadre 3: Distribució dels ingressos per línies estratègiques

Línies Estratègiques
Pau i Resistències davant l'ocupació
Defensa Cos-Territori
Empreses i Drets Humans
Feminismes Diversos
Drets LGTBI+
Altres
Total

Ingressos 2019
373.584,00 €
305.200,00 €
30.193,77 €
18.971,00 €
4.835,00 €
6.760,00 €
739.543,77 €

%
51%
41%
4%
3%
1%
1%
100%

Quadre 4: Distribució d’Ingressos per tipus de projectes
Àrea de treball
Cooperació Internacional
Educació per la Justícia Global
Funcionament Intern
Total

2017
252.455,00 €
137.642,00 €
6.073,00 €
396.170,00 €

2018
520.150,00 €
208.392,24 €
5.655,00 €
734.197,24 €

2019
542.960,00 €
189.823,77 €
6.760,00 €
739.543,77 €

Quadre 5: Distribució d’ingressos per finançadors
Finançadors
Agencia Catalana Cooperació al Desenvolupament
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament del Prat de Llobregat
Diputació de Barcelona
Fons Propis (inclou quotes sòcies)
Institut Català de les Dones
Total

Ingressos 2019
441.459,00 €
275.841,77 €
7.035,00 €
4.300,00 €
6.760,00 €
4.148,00 €
739.543,77 €

%
60%
36%
1%
1%
1%
1%
100%

SUDS et quedarà molt agraïda si ens comuniques la teva opinió sobre
aquesta memòria d’activitats i el treball que hem compartit amb tu a:
info@suds.cat

Per associar-te o col·laborar amb SUDS:
www.suds.cat
info@suds.cat
Tel. 93 117 25 42

