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CONSTRUÏM PONTS I ALIANCES

A SUDS ens agrada pensar que som una organització que bastim ponts i construïm aliances. En els nostres gens està treballar
sempre que és possible amb altres organitzacions amb les quals sumem esforços per aconseguir objectius de lluita i de
transformació del nostre sistema colonialista, capitalista i patriarcal.
Aquest 2020-21 ens sentim satisfetes i contentes per continuar construint ponts amb les organitzacions de base dels països en els
quals treballem, teixint aliances i xarxes, com per exemple amb la xarxa internacional Anawanti per una vida lliure de violències o
la xarxa EuromedRights formada per països europeus i de l'arc de la Mediterrània.
A Catalunya, continuem actives i donant suport a moviments socials com ara: la Coalició Prou Complicitat amb Israel, i formant
part activa i implicada en entitats transformadores, com l'Observatori de Drets Humans i Empreses (ODHE) i LaFede.cat –
Organitzacions per la Justícia Global.
Sabem que sovint aquest és un treball invisible, i tal com sovint ocorre amb els treballs invisibles o invisibilitzats, creiem que és
també el més necessari per a transformar la nostra societat.
Algunes de les coses bones que han passat en el darrer període que, com SUDS, hem viscut de molt a prop, ha estat el nou acord
polític de la societat civil per tirar endavant una proposta legislativa pionera al món. El Parlament de Catalunya va registrar la
Proposta de Llei de creació del Centre Català d’Empreses i Drets Humans. Ara toca que les intencions polítiques que estem
escoltant des de fa tants anys s'arribin a concretar en fets.
Algunes coses estan canviant amb relació a la percepció que organitzacions, sindicats, institucions i empreses tenen sobre les
múltiples vulneracions de drets a les quals s’enfronta el poble palestí. Moltes d’elles decideixen no tenir vincles amb l'apartheid
israelià. També hem vist com la Cort Penal Internacional ha anunciat formalment que investigarà a Israel pels crims de guerra
comesos en els Territoris Palestíns Ocupats. A nivell local, les organitzacions catalanes de suport al poble palestí hem vehiculat
part d’aquestes demandes de trencar vincles amb Israel a través de la campanya: Barcelona Amb l’apartheid no.
Continuem fent costat a les defensores del cos-territori a Guatemala i Hondures, a les seves organitzacions indígenes i a les seves
xarxes internacionals a Mesoamèrica. També donem suport a la xarxa Teixint Resistències per les defensores a Amèrica Llatina
que lluiten per un territori lliure d'empreses transnacionals que espolien els seus recursos naturals. Entenem que el treball
d'empreses i drets humans és també imprescindible a Mesoamèrica, així com ho és una aposta ecofeminista per a plantar cara el
colonialisme econòmic que es perpetua en la història.
Finalment, la lluita contra la violència patriarcal és estructural en totes les societats i ens travessa a totes, per la qual cosa apostem
per l'intercanvi de sabers i experiències entre organitzacions de Catalunya i dels països en els quals treballem. Estem persuadides
que bastint ponts Nord-Sud-Sud-Nord podrem reconèixer-nos en les nostres diferències, construir a partir de transfeminismes
diversos i teixir aliances per a la transformació radical de la nostra societat.

EQUIP DE SUDS
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QUI SOM?
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.
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.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES
Feminismes i drets LGTBI+
Defensa cos - territori
Alternatives econòmiques
Resistències front l'ocupació i l'apartheid
Empreses i drets humans

Hem signat el protocol de prevenció de l’assetjament sexual de Lafede.cat. Un document de prevenció,
abordatge i rebuig de les violències masclistes de caràcter vinculant.
El procés d’elaboració es va plantejar com un exercici d’aprenentatge i reflexió col·lectiva en el qual ha
participat SUDS.

05
Internacionalisme
Boaventura de
Sosa Santos
"Hem d’aprendre amb els sabers que s’han anat
construint en els espais de resistència al capitalisme, al
colonialisme i a l’heteropatriarcat"

Feminismes
Marielle Franco
“El cos com a territori és un element central per
a la reproducció de les desigualtats”

Justícia Global
Hermelinda Simon
"Agradezco a mis abuelas por los caminos
recorridos y por recorrer. Chi wochej tol ay
tzalojk’ulal yin qinal eb’ ix wet ixal (Quiero una
vida llena de alegría y felicidad para las mujeres)" .
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FEMINISMES I DRETS LGTBI+
MALGRAT EL CONTEXT SUMAMENT ADVERS, LES DONES S'HAN ORGANITZAT EN LES
SEVES COMUNITATS, ORGANITZACIONS I MOVIMENTS, PER A ENFRONTAR LA CRISI.

Sabem que els principis de no
discriminació i d'equitat de gènere
s'interrelacionen, i reconeixem les
múltiples i interconnectades
formes de discriminació contra
dones i cossos dissidents, en tota la
seva diversitat. Fugim d'una visió
única o universalista de les dones i
tenim en compte les
interseccionalitats per raons de
classe, ètnia, sexe, orientació sexual,
identitat de gènere, i altres
condicions supeditades al racisme,
l'heteronormativitat i l'homofòbia,
entre altres.
Lluitem contra la violència
masclista perquè és una de les
principals vulneracions de drets
humans, manifestació extrema de
discriminació basada en relacions
desiguals entre homes i dones.
Transversal a totes les cultures i
països, és part orgànica del sistema
patriarcal. Es basa en estructures
culturals i socials que normalitzen
la violència i la violació sexual, com
a estratègies de sotmetiment,

control, exclusió i opressió de totes
aquelles expressions que no
s'adapten a la normalitat imposada.
La pandèmia del Covid19 ha
agreujat la situació en tots els
països on treballem. Ha intensificat
la pobresa i deteriorat les
condicions de vida, impactant
greument en la vida de les dones,
per major convivència amb
agressors, en situacions de forta
precarietat per falta de serveis
d'atenció i protecció. A més, la
disminució d'ingressos econòmics,
la cura de persones dependents, el
tancament d'escoles, han
augmentat la càrrega de treball de
les dones.
Dones indígenes, mestisses,
afrodescents, pageses, joves, trans,
lideresses defensores de la vida i els
drets humans, de zones rurals i
àrees urbanes marginalitzades.
Com a dones, enfronten a un
sistema patriarcal que exacerba
relacions basades en
discriminacions i

desigualtats de poder i accés a
recursos. Com a supervivents de
violència, viuen situacions de
profunda exclusió en les quals els
seus cossos són explotables i les
seves vides prescindibles.
Malgrat el context summament
advers, les dones s'han organitzat
en les seves comunitats,
organitzacions i moviments, per a
enfrontar la crisi: accés a aliments i
articles de primera necessitat,
articulació en xarxes per a
recuperar sabers ancestrals i sanar,
acompanyament a supervivents de
violència masclista, denúncia de
violacions a drets humans i de
l'extensió i aprofundiment de la
lgtbifobia, entre altres. En aquest
període de pandèmia s'han posat de
manifest la força i saviesa de les
dones per a defensar els seus drets,
la seva salut, les seves vides, la
capacitat de crear xarxes de cura de
les feministes i la creativitat de
totes per a continuar treballant en
defensa d'una vida digna.
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QUÈ DESTAQUEM
A Mesoamèrica, suport al treball d'organitzacions
feministes en defensa col·lectiva, acompanyament de
dones, sensibilització social i incidència política per a
promoure i exercir el dret a una vida lliure de
violències, en les seves múltiples expressions. Ens
centrem prioritàriament en Mesoamèrica, una de les
zones del món amb major impacte de violències
masclistes, sense oblidar l'aliança amb l'àrea
Mediterrània (el Marroc, Palestina, Catalunya), a través
de la xarxa Anawanti, espai de reconeixement,
incidència i intercanvi per a prevenció i abordatge de
violències patriarcals.

A Cuba
Promoció de drets i ciutadania de joves LGTBI+, amb
suport a activistes socials i campanyes de comunicació i
sensibilització per a la no discriminació i el respecte i
reconeixement a la lliure opció sexual; i enfortiment
social i econòmic de dones i lluita contra la violència
patriarcal en dos barris populars de l'Havana.

A Catalunya
Tallers de fotografia participativa amb dones migrants
i diverses, des d'una pràctica feminista decolonial que
trenca el relat hegemònic i s'orienta a la transformació
social. Sessions d'intercanvi de tècniques teatrals i
expressions artístiques per a sanar les violències, entre
dones indígenes de Guatemala i dones trans de
Catalunya.
Tallers de reflexió i acció participativa per a revisar
privilegis, entre dones i organitzacions feministes
diverses. Tallers de formació sobre la dimensió
simbòlica de les violències sexuals i el seu impacte en la
vida de les dones, dirigits a professionals en abordatge
de violències. Sessions de sanació i recuperació de
violències sexuals, amb metodologies que combinen
pràctiques i sabers del sud i del nord global.

AMB QUI TREBALLEM
A Mesoamèrica
Amb organitzacions feministes d'El Salvador
(ORMUSA – Organització de Dones
Salvadorenques per la Pau), Guatemala (Col·lectiva
Actores de Canvi), Hondures (CDM- Centre de
Drets de Dones).
A Cuba
Treballem al costat de CENESEX – Centre
Nacional d'Educació Sexual i OAR – Centre Oscar
Arnulfo Romero.
A Catalunya
Amb Metges del Món i Tamaia.
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DEFENSA COS - TERRITORI
PER LLUITAR PELS DRETS DE LES SEVES COMUNITATS AL TERRITORI HAN D'ABORDAR TAMBÉ ELS SEUS
DRETS COM A DONES I ENFRONTAR-SE A LES VIOLÈNCIES MASCLISTES (...) TAL COM ELLES DIUEN, LLUITEN
PEL COS-TERRITORI.

Les Defensores del Cos-Territori
defensen la terra, la seva identitat
indígena i la igualtat entre gèneres.
Ho fan lluitant contra les diferents
violències que les travessen, a casa
seva, en les seves comunitats, en el
seu territori.
A Guatemala, dones indígenes
maies, i a Hondures, dones
indígenes lenques i garífunes, posen
el cos i es planten contra l’entrada
d’empreses transnacionals i de les
màfies vinculades al narcotràfic,
que espolien recursos naturals de les
seves terres ancestrals, a través de
megaprojectes, on s’instal·len
indústries mineres o plantes
hidroelèctriques. Una energia que
no està destinada a cobrir les
necessitats de les comunitats, sinó
que s’exporta a altres països de la
regió o es deriva per dur a terme
extraccions mineres.
Lluiten també contra
transnacionals que estenen

monoconreus, que posen en perill
la sobirania alimentària de la
població local.
L’activitat d’aquestes empreses, que
actuen des de la complicitat amb
els governs, comporta un impacte
negatiu irreversible en les
poblacions indígenes a molts
nivells: pèrdua de control i accés als
territoris ancestrals, empobriment
de les terres, contaminació dels
rius, militarització de la zona,
inseguretat i violència,
especialment sexual i assetjaments
cap a les dones i adolescents.
Algunes comunitats s’han oposat, i
les dones, en concret, han liderat
accions de denúncia i processos
d’oposició a l’activitat corporativa.
Gràcies a la organització indígena i
l’acció política de les dones, alguns
projectes hidroelèctrics han hagut
d’abandonar les seves activitats,
com ara l’empresa espanyola Hidro
Santa Cruz, a Barillas (Guatemala).
D’altres, com ara la Hidro elèctrica Renace (Guatemala),

en col·laboració amb la constructora
espanyola ACS, estan actualment
enfrontades amb altres comunitats
indígenes del país. A Hondures, les
comunitats garífunes, van recuperar
les terres del Vallecito, de mans de
narcotraficants, que s’havien
apropiat del territori i mantenen
una constant resistència.
Però el preu que han de pagar les
Defensores és molt alt. Moltes
d’elles tenen o han tingut ordres
judicials de recerca i captura,
detencions policials, judicis, algunes
han estat assassinades, torturades,
sovint violades, i totes elles
criminalitzades.
Totes les violències que les colpegen
estan interrelacionades. Per lluitar
pels drets de les seves comunitats al
territori han d' abordar també els
seus drets com a dones i enfrontarse a les violències masclistes que
viuen en l’àmbit familiar, domèstic,
institucional, comunitari, i
simbòlic. Tal com elles diuen,
lluiten pel cos-territori.
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QUÈ DESTAQUEM
A 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 com Mama Maquin, 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. 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, enfortiment polític de dones
i campanyes de 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.
L'associació de dones Aq'ab'al va presentar el 24 de
març La "Sistematització d'Experiència
d'l'Acompanyament de l'Associació de Dones
Aq'ab'al a Defensores Criminalitzades i
Perseguides per la Defensa del Territori", Un dels
casos que es registra és el de Hermelinda Simón,
una dona maia q'anjob'al que el 2011 va ser acusada
penalment per l'empresa Hidro Santa Cruz per
participar en l'organització de la consulta
comunitària de bona fe, en contra de les llicències
d'explotació minera i hidroelèctriques.
A Catalunya
Formem part de 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.

AMB QUI TREBALLEM
Organitzacions de dones indígenes maies i de
defensores de drets humans
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,
Organizaciones Garífunas e Indígenas –
Campesinas: OFRANEH i COPINH. Autoritats
Comunitàries Ancestrals.
A Catalunya:
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 Colòmbia i Xarxa Teixint Resistències per les
defensores d’Amèrica Llàtina, Xarxa antirumors
Barcelona, La Ciba – Espai de recursos per a dones,
innovació i economia feminista.
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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

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.
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RESISTÈNCIES FRONT L’OCUPACIÓ I
L’APARTHEID
LA NOSTRA ESPERANÇA NO ÉS NOMÉS ACABAR AMB L'OCUPACIÓ DE L'ESTAT D'ISRAEL, EN EL QUE ESTEM D'ACORD LA
MAJORIA DELS PALESTINES I LES PALESTINS. ÉS NECESSARI TAMBÉ PENSAR EN UNA VIDA SENSE VIOLÈNCIES, AMB
LLIBERTAT, AMB JUSTÍCIA PER A LES DONES I PER A TOTES LES FORMES DIFERENTS DE PENSAMENT

Des de SUDS creiem que l'avanç
cap a la justícia global és possible i
que aquest ve de la mà del poder
transformador de les dones. És per
això que continuem secundant i
defensant activament la labor de les
defensores dels drets humans a
Palestina. Teixim aliances i
acompanyem l'enfortiment de les
organitzacions de base del
moviment feminista en el territori.
Amb els nostres projectes a terreny
advoquem per l'enfortiment del
moviment de dones que continua
lluitant incansablement contra
l'ocupació, el racisme, el
capitalisme, el patriarcat i les
polítiques d'apartheid imposades
per l'estat d'Israel. Treballem amb
organitzacions de dones de base
que s'enfronten al colonialisme.
Les dones palestines no han deixat
de plantar cara als diferents tipus
de violències, sempre rebel·lant-se
contra les injustícies i denunciant

la doble opressió a les quals són
sotmeses: el patriarcat i el règim
d'apartheid israelià.
Treballem amb aquestes
organitzacions de dones des d'una
perspectiva feminista i comunitària
per donar resposta a les demandes
dels col·lectius més vulnerabilizats i
castigats per l'ocupació. Les
secundem també en el seu treball
d'enfortir i empoderar a les dones
més joves i a les pertanyents a les
zones desateses i als camps de
persones refugiades i desplaçades
internes, a través de la formació i el
coneixement dels seus drets,
lluitant contra aquesta doble
ocupació: la dels cossos i la del
territori, amb l'objectiu de treballar
perquè les seves veus siguin
escoltades i que la seva
representació i drets no siguin
posposats en el procés de creació de
l'estat Palestí.
D'aquesta manera, acompanyant a
les organitzacions feministes de
base que formen i permeten l'accés
a les dones a la vida social i política
ens posicionem com a organització

activa dins del moviment de
solidaritat internacional amb
Palestina i secundem la lluita i les
denúncies del poble palestí contra
les polítiques il·legals d'ocupació,
colonització i neteja ètnica que
perpetra l'estat d'Israel des de molt
abans de la seva creació. I que
converteix a Palestina en l'exemple
de lluita i resistència contra un
ocupant que colonitza i espolia en
el sud global amb la complicitat
dels governs de l'anomenada
comunitat internacional.
I aquest any més que mai, des de
SUDS, denunciem les accions
d'assetjament i l'intent de
desmantellament de les
organitzacions que treballen
activament per a millorar la
situació del poble palestí. Accions
d'assetjament que s'han intensificat
des d'inicis de 2021 i que es
tradueixen en un intent de
destrucció de tot el treball que les
organitzacions no
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governamentals realitzen des de fa dècades com així
també de privar a les palestines del dret a la lliure
associació. Ens posicionem en contra dels aplanaments
i els saquejos a les seus de les organitzacions, contra els
arrestos de les seves treballadores i treballadors. Com
també contra les campanyes de desprestigi contra les
defensores i defensors dels drets humans que critiquen
l'ocupació militar israeliana en els territoris i que són
víctimes d'assetjament judicial, restricció de circulació i
arrestos
Part dels nostres esforços se centren, a més, a tractar
d'influir en l'agenda política de Catalunya i en el procés
de presa de decisions per a aconseguir canvis reals per a
la societat palestina. Denunciem públicament acords
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.
Estem convençudes que el canvi només serà possible de
la mà de les dones, ja que aquestes són una poderosa
força.

QUÈ DESTAQUEM
Hem estat part del projecte “Cap a la creació d'aliances
i estratègies per a fer front a les diferents formes de
racisme i discriminació” al costat de l'Associació Pau
amb Dignitat, el Servei Civil Internacional, el BNC
(Boycott, Divestment and Sanctions National
Committee) i el Centre d'Estudis per la Pau – Delàs.
Projecte que ha tingut un enorme acolliment per part
de públic en general malgrat que gran part de les
activitats inicialment programades han hagut de ser
adaptades o cancel·lades per la situació de pandèmia per
la COVID-19. Encara que la major part de les activitats
es van realitzar en format en línia, les diferents
activitats i especialment les sessions de webinar, sis en
total, van superar àmpliament les expectatives: seguides
per gent de més de 20 països (des de l'Índia fins a
Aràbia Sauduita), han abastat temes tan rellevants
com: feminismes i lluites contra el racisme, el crim
d'apartheid israelià i les resistències palestines, europa
fortalesa: necropolítica i xenofóbia, LGTBIfobia i
pinkwashing, combatre el colonialisme i la
militarització com a estratègia per a sostenir
l'apartheid. Totes les sessions, a càrrec d'expertes
referents en cadascun dels camps i minuciosament
seleccionades, tant des de l'àmbit
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de persones pròximes a les organitzacions i els
moviments socials, activistes pels drets humans,
feministes, LGTBI, pels drets de les persones refugiades,
etc. han enriquit substancialment els debats. La
complementarietat de les diferents mirades i
coneixements de les unes i les altres, entrellaçats entre si,
en cadascuna de les conferències han enfortit els
diagnòstics de les problemàtiques abordades i han
afavorit propostes de canvis i d'incidència, i
l'organització a diferents nivells: de base, nacional i
internacional. Tambien ha enriquit el debats, afavorit la
identificació d'estratègies per a combatre les diferents
formes de aparheid des d'una mirada antiracista,
feminista i decolonial. En paraules de Boaventura de
Souza Santos s'ha treballat per a “unir esforços per a fer
front als tres grans eixos d'opressió: el capitalisme, el
racisme i el patriarcat”. Mirada, que ha estat l'eix que ha
travessat totes i cadascuna de les conferències en línia i
les activitats dutes a terme en el marc del projecte.

AMB QUI TREBALLEM
A Palestina
Union Palestinian Women Committees - UPWCWomen Affairs Technical Comittees - WATCWomen Study Center, Addamer - Human Rights
Association and Political Prisoners Support.
A Catalunya:
Coalició Prou Complicitat Amb Isarel, BDS Catalunya, Comunitat Paleastina de Catalunya, Servei
Civil Internacional, Paz con Dignidad, Novact, Hèlia
Dones, Ajuntament de Barcelona, Diputació de
Barcelona, Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament.

13

2020/2021 - Memòria

EMPRESES I DRETS HUMANS
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

Denunciem les violacions
sistemàtiques dels drets humans i
les grans dificultats per
responsabilitzar aquestes
corporacions pels seus abusos. Al
mateix temps pretén visibilitzar
que encara no hi ha espais
internacionals vinculants per a
jutjar a les empreses per les
vulneracions produïdes
extraterritorialment, especialment
als països del Sud global.
Palestina i Sàhara Occidental s'han
covertit en espais on les dinàmiques
colonials racistes promogudes per
Israel i el Marroc han permès un
mercat propici per al negoci, com
afirma NNUU. El context COVID
ha aprofundit les desigualtats i ha
generat un escenari més propici
encara perquè les empreses
transnacionals de manera directa o
indirecta continuïn vulnerant drets
humans al llarg de tota la cadena de
suministraments i tota la cadena de
responsabilitat de les seves filials,
subcontractades, etc.

Sota la sumpremàcia del concepte
de seguretat s'han relaxat un altra
tipus de seguretat humanes
fonalmental: alimentària, d'accés al
territori econòmica bàsica, i fins i
tot física, dels drets bàsics, etc
El nostres projectes emmarcats en
aquesta línia pretenen incidir en la
idea que promoure negocis en
assentaments suposa involucrar-se
en un crim de guerra, violar el dret
internacional humanitari i
normalitzar la il·legalitat dels
assentaments. Per a desenvolupar
aquest treball el fem a través de les
següents dimensions:
Recerca: L'Observatori de Drets
Humans i Empreses a la
Mediterrània (ODHE) que és una
iniciativa que pretén identificar les
empreses, conèixer pràctiques i
avaluar el seu respecte i
compliment dels Drets Humans i la
legislació vigent en matèria de
Drets Humans.

Sensibilització: Establir una
narrativa més clara i concisa a
l'hora d'informar i sensibilitzar a
ciutadania per explicar les causes
per les quals les Empreses
Transnacionals s'han convertit en
actors involucrats en la sistemàtica
vulneració de drets humans de la
població a Palestina i el Sàhara.
Evidenciar les causes per les quals
les empreses han trobat en aquests
conflictes un pròsper negoci i un
espai propici per a la generació de
beneficis i creixement econòmic.
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QUÈ DESTAQUEM
Recerca:
“L'impacte de la crisi del COVID-19 en els
Territoris Ocupats Palestins i el Sàhara
Occidental”: Un exhaustiu treball de camp de
l'equip investigador del ODHE amb entrevistes a
població civil i defensores de drets humans ens ha
permès comprendre de la mà de població civil
com és el dia a dia sota la Covid 19 en els
Territoris Ocupats Palestins i el Sàhara
Occidental.
Els testimoniatges reforcen la hipòtesi que
l'impacte de la pandèmia ha consolidat l'ocupació,
ha invisibilitzat les vulneracions de drets humans i
ha servit per a legitimar algunes accions que, sense
el context d'emergència en el qual ens trobem,
haguessin estat de més difícil aplicació. També
reforça la nostra hipòtesi que la vigilància massiva
estatal no ha de ser normalitzada i s'han de
qüestionar i posar límits a totes les mesures que
poguessin afectar els drets humans.
Llançament de la nova web “Mass Surveillance” i
del informe “Vigilància hi-tech en temps de la
COVID-19 “ que exposa l’impacte de les
tecnologies de vigilància massiva, utilitzades
durant la pandèmia, sobre la privacitat.
Tecnologia de vigilància massiva (apps de
monitoratge de contactes de COVID-19, càmeres i
software de reconeixement facial, drons) , s’han
estès com a solució a l’emergència sanitària però
poden afectar de manera severa a la privacitat i a
l’exercici dels drets civils i polítics, sobre tot els
grups socials més vulnerables com són col·lectius
racialitzats i comunitats migrants però també les
persones activistes que lluiten per la justícia social

Campanyes de Sensibilització:
Participació activa i signatura de manifest en la
campanya internacional Western Sàhara is Not For
Sale, donant suport amb difusió i recerques a través
del ODHE a la iniciativa popular liderada per
organitzacions de la societat civil en diferents parts:
en els territoris ocupats, en els campaments
.de refugiades i en la diàspora, amb la finalitat de
contribuir a denunciar el paper tan negatiu que
juguen algunes empreses involucrades en el saqueig
il·legal dels recursos naturals del Sàhara Occidental.
Participació en la campanya internacional
impulsada per organitzacions de drets humans,
xarxes i sindicats palestins i europeus que demanen
que l’empresa basca CAF s’inclogui en la base de
dades d’assentaments de l’ONU pel seu paper en
l’expansió i operació de tren lleuger israelià (JLR) a
Jerusalem. L’informe conjunt lliurat a la ACNUDH
diu que “el Tren lleuger israelià - JLR contribueix de
manera important al manteniment i expansió dels
assentaments il·legals israelians a Jerusalem Est per
la seva funció de connectar els assentaments i
facilitar la mobilitat entre ells i enforteix l’annexió
il·legal de la ciutat consolidant l’annexió per part
d’Israel de territori ocupat palestí en violació del
dret internacional”.
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QUÈ DESTAQUEM
Incidència:
SUDS com a entitat activa dins de l'Eix d'Empresa
i Drets Humans de Lafede.cat ha celebrat que es
continuïn consolidant els passos necessaris per a
crear el Centre català d’Empresa i Drets Humans:
una proposta referent al món en l’avaluació de
l’impacte sobre els drets humans i el
desenvolupament sostenible de les operacions de
les empreses que operen a Catalunya i a l’exterior.
S'ha treballat la proposta de llei de creació del
centre, s'ha fet un treball d'ampliació de la base
social de suport a la proposta i finalment s'ha
registrat al Parlament de Catalunya la Proposta de
Llei de creació del Centre Català d’Empreses i
Drets Humans.
S'han celebrat de las 3es Jornades de Compra
Pública Socialment Responsable en el marc del
treball de SUDS amb NOVACT i altres entitats
del sector de drets humans, i de l’economia social i
solidaria en el Grup de Compra Pública
Socialment Responsable per donar continuïtat al
procés social en el qual s’està avançant per a
incorporar la compra pública ètica com a peça
imprescindible per a la coherència de polítiques en
l’àmbit de les administracions. En aquestes terceres
jornades, ens hem aliat amb l’àmbit universitari, el
qual ha mostrat interès per posar la contractació
pública socialment responsable sobre la taula i
començar a teixir aliances per treballar-la.

A

AMB QUI TREBALLEM
Catalunya:
Novact, ACAPS, Setem, Lafede.cat –
Organitzacions per a la Justícia Global, La Coordi,
Observatori del Deute en la Globalització – ODG,
FETS, Observatori DESC, Moviment de solidaritat
amb Palestina, BDS - Catalunya, , Centre
Delàs d’Estudis per la Pau, Servei Civil
Internacional.
A títol individual:
Nora Miralles, David Bondía, Alejandro Pozo,
Mónica Vargas, Maria Font, Laia Serra, Lucrecia
Baquero, Felip Daza, Carlos Bodoque, María
Fernández Collado, Ekaterina Zepnova,
Institucions:
Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona,
Ajuntament de Barcelona, Ajuntament del Prat de
Llobregat, Institut Català Internacional per la Pau –
ICIP, Institut de Barcelona de Estudis
Internacionals (IBEI), Universitat Autònoma de
Barcelona.
A nivell nacional i internacional:
Al Haq, Who Profits, European Observatory
Network - ENCO, Shock Monitor , Western Sahara
Resource Watch- WSRW, SOMO, GLAN,
Campanya Dismantle Coorporate Power,
Transnational Institute - TNI, OMAL, Tribunal
Permanent dels Pobles.
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ACTIVITATS REALITZADES

·“El cos emergent”. Exposició fotogràfica producte d’un
taller de fotografia participativa realitzat durant 2019.
Palau Alós. Març 2020.

SUDS

·“Dones defensores de la vida, defensores del territori”.
Taula de diàleg organitzada amb diverses organitzacions
en el marc del 8M. Promoguda per l’Ajuntament de
Barcelona sota el títol: “L’ecofeminisme és la solució”.
Espai Francesca Bonmaison. Març 2020.

2020

“Converses sobre l’Apartheid: de Sudàfrica a Palestina”.
Setmana Internacional contra l’Apartheid Israelià.
Conferència a càrrec de Mandla Mandela, Cap tribal,
diputat de African National Congress, i Desirée BelaLobedde, Comunicadora i activista afrofeminista. Amb
participació de la Comunitat Palestina de Catalunya.
Organitzada amb SCI i Centre Delàs. Març de 2020.
Trobada virtual d’activistes de solidaritat per Palestina.
Assemblea d’àmbit català de les organitzacions, col·lectius
i activistes que formem part del Moviment de Solidaritat
de Catalunya, amb la participació d’activistes de diferents
poblacions de Barcelona, Girona i Lleida. Maig de 2020.
·Solidaritat amb Palestina: Formació, estratègia i acció:
“L’estat d’Israel i la militarització de la vida”. Vídeo
conferència a càrrec d’Alejandro Pozo, investigador del
Centre d’Estudis per la Pau Delàs. Juny de 2020.
“Perspectives de la situació actual a Palestina”. Jornades
d’ informació i sensibilització sobre el treball de les
organitzacions que formem part del Grup de Treball amb
Palestina de l’Eix de Pau de Lafede.cat. La col·laboració de
SUDS va consistir en la participació de Khitam Saafen –
Presidenta de la Union Palestinian Women Committeesde Palestina. Juny 2020.
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ACTIVITATS REALITZADES

SUDS

Webinar: “Ante el plan de anexión de Israel. ¿Cuáles son
las demandas de la sociedad civil palestina?”. Amb la
participació de: Susan Power – Advocada. Directora de
l’equip d’investigació d’Al Haq –Palestina; Tom
Moerenhout – Professor de Relacions Internacionals de la
Universitat de Columbia; Alejandro Pozo – Analista i
investigador sobre conflictes i assumptes humanitaris del
Centre Delàs. Activitat organitzada en el marc del treball
de SUDS a la RESCOP – Red Estatal de Solidaridad y
contra la Ocupación de Palestina. Juny 2020.

2020

Aprovació dins de la CAERIT del Parlament de
Catalunya de la Resolució de Suport a persones
defensores de drets humans i ambientals. Resolució
impulsada per la xarxa #TeixintResistències de la qual
SUDS és una de les organitzacions fundadores.
Presentació de la Web “Alerta DH. Empresa i vulneració
de DH”. Activitat organitzada en el marc del treball de
SUDS dins de l’eix de Drets Humans i Empresa de La
Fede.cat. Juny 2020
Presentació al Parlament de Catalunya de la Proposta de
Llei per la creació del Centre d’Avaluació de l’Impacte de
les Empreses Catalanes a l’exterior. Activitat organitzada
en el marc del treball de SUDS dins de l’eix de Drets
Humans i Empresa de Lafede.cat . Juliol 2020.
Suport a la Festa dels Morts – Festival “Susurros del
México Olvidado”, organitzada per la Xarxa Teixint
Resistències i la Taula per Mèxic. Altar Mexicà dedicat a
denunciar les desaparicions forçades davant la indiferència
dels estats. Octubre 2020.
Creació i llançament del docuweb “Mirades”. Exposició
virtual que conté els reportatges “Defensores del costerritori” i “Trencant el silenci”. Desembre 2020.
www.mirades.suds.cat.
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ACTIVITATS REALITZADES

Taller de fotografia participativa al Centre Cívic Pati
Llimona. Taller per reflexionar i fotografiar sobre la
identitat, des d’una visió feminista decolonial. Octubre
2020 a Abril 2021.
Taller de fotografia participativa al Centre Cívic Trinitat
Vella. Taller per reflexionar i fotografiar sobre la identitat
de les dones participants del barri de Trinitat Vella, des
d’una visió feminista decolonial. Octubre 2020 a Abril 2021

SUDS

Exposició “Enfocades”. Exposició fotogràfica producte
d’un taller de fotografia participativa realitzat durant 2019
al barri de Trinitat Vella. Centre Cívic Trinitat Vella,
gener 2020. Centre Cívic Bon Pastor, novembre 2020.
Biblioteca José Barbero (Trinitat Vella), febrer-març 2021.
Compte d’Instagram @Trencantelrelat. Creació i
manteniment del compte @Trencantelrelat on es puja tot
el material fotogràfic i escrit generat durant els diversos
tallers de fotografia participativa duts a terme. actualitat
https://www.instagram.com/trencantelrelat
Participació en el Grup de Treball sobre el Model Català
de Cooperació, del Consell de Cooperació. Octubre 2020 a
Abril 2021
“Unides contra el Racisme” Resistències contra
l’apartheid, el racisme i altres formes de discriminació. En
el marc de la Setmana contra l’Apartheid israelià. Coorganització de les activitats. Març-abril 2021

2021

COM ENS HEM
FINANÇAT AQUEST
2020?
A continuació informem de forma gràfica i resumida
sobre qüestions relacionades amb el finançament del
treball de SUDS aquest any. Destaquem les línies
estratègiques i zones d’intervenció als quals hem destinat
els recursos obtinguts durant 2020. 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 podrien provenir d’entitats
bancàries, empreses i/o fundacions que no es
regeixen pels mateixos valors.
Si bé aquests dos principis i valors bàsics limiten en certa
manera la diversitat de fonts de finançament, sobretot
aquells que provinent de fons privats, continuem
apostant per una major diversificació de les nostres fonts
de finançament. Aquesta aposta és a mig llarg termini i
esperem que fructifiqui en els pròxims anys.
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.
El resum de la memòria econòmica 2020 la dividirem en
2 parts ben diferenciades:
Bloc I. Resum de la memòria econòmica 2020 amb la
distribució d'ingressos i despeses i la liquidació del
pressupost.
Bloc II. Distribució d'ingressos compromesos gràcies a
projectes aprovats en convocatòries de 2020 (Quadres 1 –
4)
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BLOC I

SUDS

"You know?

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2020
despeses desglossades
Transferències contraparts i entitats amb projectes consorciats

193.895,96 €
Àrea Mediterrània

117.001,00 €

Centre Amèrica i Carib

76.894,96 €

Catalunya

0,00 €

Salaris - Personal adscrit a projectes

139.127,08 €
Àrea Mediterrània

24.067,82 €

Centre Amèrica i Carib

56.205,19 €

Catalunya

58.854,07 €

Execució directa - SUDS

137.868,93 €

Viatges i dietes

5.975,32 €
Projectes Àrea Mediterrània

0,00 €

Projectes Centre Amèrica i Carib

1.920,50 €

Projectes Catalunya

4.054,82 €

Serveis professionals i compres a proveïdors

115.648,03 €
Projectes Àrea Mediterrània

1.548,80 €

Projectes Centre Amèrica i Carib

51.099,14 €

Projectes Catalunya 56.084,09 €
Externalització serveis tècnics Cooperació

6.916,00 €

Despeses d’estructura i Funcionament Intern (Oficina Barcelona)

16.245,58 €
Administració i comptabilitat

7.985,97 €

Lloguer oficina

1.004,69 €

Telefonia, internet , dropbox i hostings

2.793,27 €

Material d’oficina

1.262,10 €

Quotes

829,59 €

Assessoria laboral

1.016,40 €

Neteja

145,09 €

Despeses Financers 1.208,47 €

TOTAL DESPESES

470.891,97 €
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BLOC II.
DISTRIBUCIÓ
D’INGRESSOS
COMPROMESOS 2020
En els següents quadres també podem destacar:

Les xifres es refereixen a projectes i subvencions
aprovades el 2020 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 Amèrica Llatina i Palestina versus projectes
d'Educació per a la Justícia Global a Catalunya.
En el 2020 la línia estratègica que més pes ha tingut
amb molta diferència ha estat “Feminismes davant
les violències”. Aquesta és una línia transversal al
treball de SUDS en les seves zones d'intervenció,
però en aquest any 2020 s'ha vist reforçada gràcies a
l'aprovació dels següents projectes:
A Centreamèrica amb el treball en la xarxa Anawanti i
enfortiment del treball d'organitzacions feministes en el
seu treball d'erradicar les violències cap a les dones,
gràcies al treball que realitzen les seves organitzacions
integrants a El Salvador (ORMUSA), Hondures (CDM)
i Guatemala (Actoras de Cambio)
A Cuba gràcies al començament d'un treball
d'enfortiment socioeconòmic de dones i lluita contra la
violència de gènere a l'Havana.
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 2020. L’aposta política de SUDS,
contemplada en el seu Pla Estratègic fins al 2024, 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 2020, 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.
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BLOC II
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VISIBILITZANT EL
TREBALL INVISIBLE
Destaquem en la labor diaria de SUDS 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, persones associades i personal en pràctiques a
través del qual participem i aportem a nombroses
plataformes i xarxes. Aquesta aposta s’ha visibilitzat i
revaloritzat encara més 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, 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.
La Fede.cat - Organitzacions per la Justícia Global.
Formem part dels eixos:
Empreses i Drets Humans, Comunicació i Feminismes.
Grups de treball:
Palestina.

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.

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
T
info@suds.cat
Tel. 93 117 25 42

SUDS

MOLTES GRÀCIES

A totes les persones, organitzacions, col·lectius
i institucions que han caminat al nostre costat
durant aquest any.

