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Presentació
SUDS – és una associació de solidaritat, feminista i internacionalista, compromesa amb un model
de transformació social que contribueixi a crear alternatives al sistema capitalista, racista i
patriarcal, i que permeti erradicar les desigualtats i les profundes inequitats. Volem transformar el
món des de la base i de la mà d'organitzacions, col·lectius i moviments socials que lluiten per la
justícia global.
Som una associació diversa, sense ànim de lucre, que basa les seves relacions en el respecte, la
reciprocitat, la sororitat, l'equitat, la interrelació, l'intercanvi i el compromís amb els pobles i les
persones que s'organitzen i resisteixen davant la vulneració dels seus drets.

Visió
Formem part de les lluites per construir un model de societat a tot el món que s'identifiqui amb
l'equitat efectiva entre homes i dones, la defensa dels drets humans, els drets col·lectius dels
pobles, els béns comuns i la pau amb justícia a zones de conflicte.

Missió
Treballem amb organitzacions socials feministes, tant del Sud com del Nord, per fer front als
mateixos problemes globals però des d'estratègies locals pròpies de cada context.
Des de la radicalitat democràtica, la consciència crítica i la solidaritat activa ens coordinem amb
xarxes i plataformes per promoure activitats d'educació i comunicació per a la transformació.
També fem tasques de recerca, anàlisi i incidència política.
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Valors i Ideari Polític

Feminismes, drets de les dones i nous models de relacions entre les persones
Des dels feminismes diversos, perifèrics, no hegemònics, que ens aporten sabers de diferents
procedències, reivindiquem un model alternatiu de relacions socials, econòmiques, polítiques i
culturals que posi al centre la sostenibilitat de la vida.
Des de SUDS actuem per eliminar les desigualtats i discriminacions per raons de gènere, en tots
els àmbits on s'expressen: política, economia, societat, cultura, sexualitat… També en allò
material i simbòlic, col·lectiu i personal, a nivell local i global. Totes aquestes àrees estan
determinades per relacions de poder desiguals entre homes i dones, que provoquen formes
diverses de discriminació en funció del substrat cultural on es produeixen.
En la mesura que aquestes desigualtats s'inscriuen en el marc del sistema patriarcal global, des
de SUDS entenem que hem de contribuir a elaborar respostes col·lectives i sinèrgies entre
experiències i lluites de tot el món per contribuir a un moviment feminista interconnectat,
horitzontal, descolonitzat i plural .
A més, entenem que també és important qüestionar la dicotomia “masculí-femení”, i donar
cabuda a les diverses identitats de gènere i la seva defensa.
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Incidència política i denúncia social
La lluita contra les desigualtats i la denúncia de la vulneració dels drets humans no són lluites de
només una part del món, sinó que afecten a totes les persones. Per això cal compartir estratègies
entre organitzacions dels països del Sud i del Nord globals, des de la solidaritat mútua.
Defensem el territori davant dels megaprojectes que imposen les empreses transnacionals. Ens
oposem als tractats internacionals de lliure comerç que liberalitzen béns i serveis per tal d'afavorir
interessos empresarials.
Lluitem contra les violències patriarcals en clau feminista. Donem suport a la població palestina
per acabar amb l'ocupació, exigir a Israel que respecti la legalitat internacional i que garanteixi el
retorn de les persones refugiades, per aconseguir així una pau justa a Palestina.
Per construir un món amb justícia social cal el compromís de moltes persones, organitzacions,
moviments, aportacions, resistències i denúncies. Ens sentim corresponsables de contribuir a
una ciutadania crítica per assolir la transformació cap a la justícia global.

Drets col·lectius i béns comuns
Acompanyem els processos de lluita i resistència que s'han generat al voltant del reconeixement
i la defensa dels drets col·lectius, sobretot aquells centrats en la defensa del territori i del medi
ambient.
Participem de l'heterogeni diàleg de sabers entre diferents actors (moviments indígenes i
camperols, moviments socioambientals, feministes, ONG, acadèmics i altres col·lectius i
moviments socials urbans i rurals), que posen en discussió els actuals models de
desenvolupament i construeixen alternatives que revalorin conceptes com sobirania alimentària,
ecofeminisme, decolonialisme, decreixement, justícia ambiental o "el buen vivir".
Per això, defensem els béns comuns fonamentals de la humanitat (aigua, terra, llavors, recursos
naturals…), i ens oposem a la seva mercantilització i privatització.
Proposem alternatives a l'extractivisme i, en aquest sentit, com a estratègia davant les formes
noves i perilloses de dependència, neocolonialisme i dominació que genera l'extracció de
recursos naturals no renovables, plantegem la necessitat d'elaborar models de transició social,
ambiental i econòmica.
Denunciem l'especulació financera amb els productes alimentaris i la compra massiva de terres
per part de grans corporacions transnacionals, i proposem extrapolar les experiències d'èxit al
camp de l'economia social, comunitària i solidària.
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Apostem decididament per l´ecofeminisme com la trobada entre la mirada ecologista i
feminista que propugna la conservació d´una vida digna compatible amb la natura.
L'ecofeminisme qüestiona i invalida el paradigma de creixement econòmic i acumulació
perquè són les principals causes de vulneració dels cossos i territoris i de l'emergència
climàtica.
Entenem que conceptes com el “buen vivir” (Sumak Kawsay) passen per acceptar les
limitacions físiques dels ecosistemes i el caràcter finit dels recursos naturals i apostem alhora
per un canvi estructural i social que s'encamini cap a un menor consum/producció
(responsable i de millor qualitat) i un decreixement de la petjada ecològica.

Comunicació per a la transformació social
A SUDS reivindiquem el dret a la informació i la comunicació com a drets bàsics de la justícia
global. Reconeixem la responsabilitat que tenim tant els poders públics com les organitzacions
socials a l'hora de garantir aquest dret imprescindible per a la creació d'una societat
radicalment democràtica, crítica, activa i transformadora.
La comunicació per a la transformació social és un dels elements estratègics que travessa
cadascuna de les nostres accions polítiques. Defugim l'ús instrumental i al servei de la
promoció o la mercantilització, i apostem per una comunicació que afavoreixi la cohesió
interna de la nostra organització, horitzontal i assembleària.
D'altra banda, els mitjans com a agents socialitzadors, reproductors d'estereotips, significats i
discursos tenen una importància cabdal a l'hora de crear coneixement, models i relats socials
de dominació i conformar l'opinió pública de la ciutadania. És per això que des de SUDS
proposem l'anàlisi crítica del discurs amb l'objectiu de reaccionar i provocar canvis a les
narratives que conformen el nostre imaginari col·lectiu.
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Eixos estratègics
Feminismes diversos
El feminisme hegemònic occidental és part de la construcció colonial del món basada en una relació
de dominació estructural i privilegi del nord sobre el sud.
En la teoria i pràctica política, el feminisme hegemònic universalitza la categoria de dona, blanca,
occidental, de classe mitjana, heterosexual, sense considerar altres vivències condicionades per la
raça, la classe, l'origen, l'edat, la sexualitat o la geopolítica, entre altres.
Part de la idea que existeix “una subordinació comuna de totes les dones” i concep les seves
propostes com universalitzables i ignora i oculta les diferències i, per tant, les demandes i propostes
de les “altres”, les racializadas, 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 a revisar privilegis, establir diàlegs de sabers, per a acostar-nos
des de l'horitzontalitat i el reconeixement a propostes feministes construïdes des de coneixements i
experiències vinculades a cosmovisions no occidentals i des de la base i els marges.
Sabem que existeixen altres maneres de pensar la vida. I des d'aquest emplaçament sorgeix
l'oportunitat de crear aliances estratègiques entre els diversos feminismes per a 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 en cada racó del món.
La perspectiva feminista que transversaliza el nostre treball implica desprendre'ns d'estereotips que
consoliden una mirada occidental androcèntrica i patriarcal i, en conseqüència, heteronormativa.
Acostar-nos a col·lectius i organitzacions que fugen d'aquesta mirada hegemònica i d'aquest
imaginari col·lectiu és acostar-nos, en la majoria dels casos, a grups i comunitats vulnerabilitzades i
discriminades.
Els sistemes d'opressió – i el seu règim de privilegis - no estan només fora, estan també dins, han
deixat petjades, memòries, pràctiques, i ferides en el nostre cos. De fet, els sistemes d'opressió
s'expressen a través dels cossos. Per aquesta raó, en el procés de revisió d'una és important recuperar
la primera pulsió, el moviment del cos sense passar-lo per la ment, sense racionalitzar-lo, connectarnos amb la molèstia, amb el malestar.
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Les dones habitem espais de poder i participem d'aquests espais de poder. La blanquitud és
un eix de privilegi que, en l'afany d'una acció unitària, el feminisme hegemònic ha negat.
Aquesta ha estat una temptació paradoxal que ha portat moltíssima confusió i molt dolor: la
supremacia blanca no competeix amb la supremacia masculina. El poder no competeix, el
poder determina la matriu de diferència i conforma una jerarquia de cossos que en la seva
interrelació fixen l'accessibilitat de cadascuna a les posicions de privilegi.
El col·lectiu LGTBIQ+ 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 diferents
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 i expressió 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 a promoure
la consciència i el respecte dels drets humans de les persones LGTBIQ+, a fi de combatre els
prejudicis que sustenten aquesta violència.

Defensa Cos - Territori
La defensa del territori és una forma de resistència de les poblacions indígenes i originàries
per a 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 subsol, a grans empreses de capital nacional i transnacional, per a
la seva explotació.
Les lluites de les poblacions originàries tenen com a objectiu 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 sociopolítica 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.
Les defensores són dones actives que no sols 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.
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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 convivència amb els poders locals per a 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 reclamen d'espais d'enfortiment, protecció, cura i seguretat.

Pau i Resistències enfront de l'ocupació
SUDS, com a 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), el 1948.
Denunciem la impunitat amb què 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 les persones que viuen en els assentaments il·legals a Cisjordània i
Jerusalem est.
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.
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.
Des del moviment de solidaritat amb Palestina donem suport a la campanya internacional de
crida al Boicot, Desinversions i Sancions - BDS - iniciada per la Societat Civil Palestina el 2005 i
que s'ha convertit en una estratègia no violenta i legítima de defensa dels drets humans
formant part de la lluita global contra el racisme.
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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 a
Palestina.

Alternatives Econòmiques
Reivindiquem un model alternatiu de relacions socials, econòmiques i culturals. Per això, ens
acostem als principis de l'Economia Feminista com a pensament crític, que qüestiona el
sistema socioeconòmic en el seu conjunt i al mateix concepte de desenvolupament, que
relaciona 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, a partir
d'aquí, reclamar drets 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.

Empresa y 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 el 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.
Una sèrie 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.
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Eines i metodologies
de treball
Comunicació - Sabers del Sud
Reivindiquem el dret a la informació i la
comunicació com un dels elements essencials
per a avançar cap a la justícia global.
Reconeixem la responsabilitat dels poders
públics i les organitzacions socials per a
garantir una comunicació que contribueixi a
construir
societats
radicalment
democràtiques,
crítiques,
actives
i
transformadores.
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 a fer front a les violències masclistes: per a
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 per exemple la poesia, el teatre, l'art de carrer, o el
hip hop. Aquestes formen part de les diverses estratègies existents per a fer front a les violències.
En la línia de la teoria de les Epistemologies del Sud plantejada 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 de Sousa, volem donar presència a les veus oblidades i desmantellar la
idea que els coneixements “vàlids” 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.
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Internacionalisme – treball en xarxa
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. 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”.
Volem estar al costat dels moviments socials perquè són els veritables protagonistes del canvi i
des d'on parteixen bona part de les propostes i iniciatives de transformació; 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.
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Objetius estratègics i accions
2021-2023
Feminismes diversos
Reivindicar un model alternatiu de relacions socials, econòmiques, culturals, que posi en el centre la sostenibilitat
del planeta, la vida i els drets humans.

OE 1.1: Acompanyar a col·lectius i organitzacions que fugen de mirades androcèntriques i patriarcals, a grups i
comunitats vulnerabilitzades i discriminades.

Objectius estratègics

OE 1.2: Secundar i acompanyar les propostes de col·lectius LGTBIQ+ per a abordar les causes subjacents de les
violències i opressions basades en discriminacions relacionades amb l'orientació sexual, la identitat o expressió
de gènere.
OE 1.3: Disposar d'eines polítiques i legals per a fer front a les violències estructurals contra les dones i cossos
dissidents.
OE 1.4: Enfortir pràctiques feministes de revisió de privilegis en les organitzacions sòcies, a l'intern de l'associació
i en els diversos espais de participació.

Acció 1.1: Organitzacions feministes i xarxes aliades enfortides en la incidència, la promoció de drets de dones,
l'atenció psicosocial i l'accés a la justícia de dones supervivents de violències.

Accions previstes 20212023

Avaluació interna i Pla estratègic Xarxa Anawanti 2021/2023.
Intercanvi de sabers Anawanti i Euromedrigths 2021.
Suport a organitzacions a Centreamèrica en la defensa dels drets sexuals i reproductius i prevenció de
violències.
Acció 1.2: Accions i pràctiques de reflexió i recerca participativa per al qüestionament i la transformació del
sistema patriarcal:
Document de metodologia i sistematització de revisió privilegis amb organitzacions i dones racialitzades a
Catalunya.
Recerca sobre el retrocés en l'exercici dels drets sexuals i reproductius a Centreamèrica.
Accions per a la recollida de dades i recerques sobre violències i drets de les dones i drets LGTBIQ+ de les
organitzacions sòcies.
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Acció 1.3: Accions de comunicació per a la transformació social sobre feminismes diversos, drets de les dones,
revisió de privilegis i reconeixement de la lliure i responsable opció sexual, com a exercicis d'equitat i justícia
social.
Campanya 25N per xarxes.
Campanya Revisió Privilegis per xarxes.
Tallers fotografia participativa amb col·lectius LGTBIQ+ i organitzacions de dones a Catalunya.

Organitzacions de dones i del moviment feminista:
Calala-Fondo de Mujeres, Actoras de Cambio, Centro de Derechos de Mujeres, ORMUSA, Association
Marrocaines pour le Droits de Femmes y Mains Solidaires.
Movimiento Diversidad y Resistencia, Mujeres Aqabal.
Institucions:
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) - Observatori de la Cobertura de Conflictes - Facultat de Comunicació,
Màster 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.

Aliades

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”, estudiantes y
activistas LGTBIQ+ de Cuba.
Institucions a Cuba:
Facultad 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:
Colectivo LGTBIQ+ garífuna, OFRANEH (Organización Fraternal Negra de Honduras) y 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 Comunitarias hondureñas.
Institucions catalanas: Ajuntament de Barcelona - Direcció de Cooperació per la Justícia Global i Àrea de
Feminismes, Drets LGTBIQ+ i Cicle de Vida.
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Territoris

Catalunya
Centreamèrica i Carib
Marroc
Palestina

Defensa Cos - Territori
Acompanyar a les poblacions originàries en les seves lluites per mantenir la naturalesa com un bé comú i
col·lectiu i no com un bé privat per a ús especulatiu

Objectius estratègics

OE 2.1: Fer costat a les organitzacions de dones 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 a fer front a les violències que s'enfronten en els seus cossos i els seus territoris.
OE 2.2: Donar a conèixer i posar en valor la lluita de les defensores de la vida, del seu cos i del seu territori.

Acció 2.1: Reforçar la protecció de les dones, organitzacions i moviments socials que s'enfronten a la persecució
jurídica i política i a dinàmiques d'estigmatització social.

Accions previstes 20212023

Acció 2.2: Accions d'intercanvi i comunicació per a donar a conèixer i posar en valor la lluita de les defensores de
la vida, del seu cos i del seu territori.
Itinerància d'Exposicions fotogràfiques sobre defensores del cos i territori.
Accions d'intercanvi entre les sòcies locals amb altres organitzacions a nivell internacional.
Acció 2.3: Participació en espais d'incidència i anàlisi a Catalunya sobre la situació de criminalització de persones
defensores i accions de suport.
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Col·lectius, organitzacions i institucions:
Dones defensores de drets humans, lideresas i activistes, dones supervivents de violències, dones criminalitzades i
amenaçades pel seu activisme com a defensores.

Aliades

Organitzacions de dones indígenes maies i de defensores dels 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. Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA),
Organizaciones Garífunas e Indígenas – Campesinas: OFRANEH y COPINH. Autoridades Comunitarias Ancestrales.
A Catalunya:
Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere, Labonne – Centre de Cultures de Dones, Lafede.cat –
Organitzacions per a la Justícia Global, Calala - Fons de Dones, Mesa per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia,
International Action for Peace, Entrepobles, Brigades Internacionals de Pau i Xarxa Teixint Resistències per les
defensores d'Amèrica Llatina.
Institucions catalanes:
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), Institut Català de les Dones (ICD), Diputació de
Barcelona.

Territoris

Catalunya
Centreamèrica i Carib

Pau i Resistències enfront de l'ocupació
Augmentar la capacitat d'anàlisi, organització, mobilització i incidència de les persones i col·lectius palestins
contra l'ocupació i la política colonial de l'estat israelià.

OE 3.1: 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.

Objectius estratègics

OE 3.2: El reforç de la identitat palestina a Catalunya com a part de la resistència en la diàspora a través del suport
a activitats de cohesió social i recuperació de la memòria històrica de la Comunitat Palestina de Catalunya.
OE 3.3: Sensibilitzar a la població catalana sobre la situació de violació dels drets humans amb què l'Estat d'Israel
sotmet al poble palestí i pressionar a les institucions catalanes perquè trenquin vincles comercials i diplomàtics
mentre Israel no compleixi les resolucions de Nacions Unides i respecti el Dret Internacional.
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Acció 3.1: Enfortir organitzacions del moviment feminista palestí per a donar resposta a les demandes socials,
econòmiques i culturals de grups vulnerabilitzats, i que 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 palestí.

Accions previstes 20212023

Acció 3.2: Accions d'enfortiment i participació social, i política de les dones, especialment en les zones rurals i
camps de persones refugiades.
Acció 3.3: Suport a la campanya internacional no violenta de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS), que parteix
de la societat civil palestina.
Acció 3.4: Reforçar la formació i la capacitat de comunicació del Moviment de Solidaritat amb Palestina a
Catalunya i coordinar-se amb altres campanyes per a la defensa dels drets humans d'àmbit nacional i
internacional.

Col·lectius, organitzacions i institucions:
Organitzacions i cooperatives de dones Union Palestinian Women Commitees (UPWC) i Women Technical Affairs
Committees (WATC ).

Aliades

Altres organitzacions:
Al Haq, Addameer Prisioners Support and Human Rights Association i Who Profits.
Municipis de Cisjordània i Gaza: Al Khader, Sair, Ja’bad, Al-Bireh, Sabastia, Hebron, Ramallah, Nablus. Defensores
dels drets humans i persones preses polítiques a Israel.
A Catalunya: Coalició Prou Complicitat amb Israel -CPCI-, BDS Catalunya, Comunitat Palestina de Catalunya,
Servei Civil Internacional, Centri d’Estudis per la Pau Delàs, Dons x Dons, 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.

Territoris

Catalunya
Palestina
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Alternatives Econòmiques
Acompanyar i fer costat a un desplegament efectiu de l'important potencial productiu de les dones en l'economia, analitzar i eliminar les desigualtats i
bretxes de gènere que persisteixen i frenen la plena participació de les dones en l'àmbit laboral, en el qual són subordinades, i en el social, en el qual viuen
importants discriminacions.

OE 4.1: Generar un mercat local que no depengui dels estats, un mitjà de subsistència i una forma de resistència
de la població per a garantir un desenvolupament econòmic local i independent.

Objectius estratègics

Accions previstes 20212023

OE 4.2: Creació i enfortiment de cooperatives i emprenedories de dones com una estratègia per a generar un
mercat alimentari autònom, un mitjà alternatiu de subsistència i una forma de resistència feminista i que el rol de
les dones en la vida socioeconòmica del país se situï a l'alçada de les seves necessitats i capacitats.

Acció 4.1: Fer costat a noves iniciatives econòmiques gestionades per dones en les cooperatives, treballar a
nivell comunitari en la sensibilització amb justícia de gènere i conscienciar sobre pràctiques mediambientals
sostenibles.
Cuba: àmbit urbà per a autoproveïment alimentari i enfortiment de barris de l'Havana (OAR)
Palestina: cooperatives de dones a zones rurals i urbanes part de la UPWC.
Acció 4.2: Campanyes d'incidència política per a contribuir a l'apoderament individual i col·lectiu de les dones, i
millorar la seva articulació organitzativa per a exigir, protegir i denunciar la vulneració dels drets socials i polítics.

Aliades

A Cuba: Cooperativistes de la UBPC Arides Estévez - l'Havana.
Dones emprenedores, treballadors i treballadores d'horts "organopónicos" de l'Havana.
Personal tècnic de agroecologia urbana.
Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF), Centro de Intercambio y Referencia de Iniciativa
Comunitaria (CIERIC), Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR), Dirección de Cultura y Educación de Cuba, Empresa
Agraria Metropolitana (Ministerio de Agricultura de Cuba) y Cooperativa Arides Estevez, 19 huertos
organopónicos del municipio de Playa (La Habana)
A Palestina: Dones cooperativistes. Union Palestinian Women Commitees (UPWC) y Women Technical Affairs
Committees (WATC ).

Territoris

Cuba
Palestina
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Empresa y Drets Humans
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 subministraments.

OE 5.1: 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.

Objectius estratègics

OE 5.2: Promoure una ciutadania crítica i informada i capaç d'exigir que els governs tinguin un rol significatiu en
la defensa dels drets humans a tot el món.
OE 5.2: Fomentar la compra pública ètica per part dels governs.

Accions previstes 20212023

Acció 5.1: Activitats que donin a conèixer les accions empresarials vulneradores de drets humans, culturals,
econòmics i socials i que promoguin una contractació pública que respecti els drets humans a nivell local i en
tota la cadena de subministrament a través de l'Observatori Drets d'Humans i Empreses (ODHE):
Participació en la negociació de la Llei de creació del Centre Català Empreses i Drets Humans (Eix d’empreses
i Drets Humans fede)
Co-organització Jornades de Compra Pública a Catalunya.
Acció 5.2: Sistematitzar les violacions de drets polítics, econòmics i socials per a treure conclusions sobre
tendències, tipus, actors i contextos on es produeixen i elaborar recomanacions efectives que s'agrupin en un pla
d'acció amb mecanismes concrets d'incidència per a garantir la protecció dels drets humans.

Col·lectius, organitzacions i institucions:
Defensores i defensors de la terra, advocats i advocades defensores de comunitats indígenes i pageses amb litigis
amb empreses extractives.

Aliades

Organitzacions per a la Justícia Global: Novact, Setem, Observatori DESC, ACAPS, CPCI, Moviment de solidaritat
amb Palestina, BDS Catalunya, Lafede.cat. Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Servei Civil Internacional, Institut
Drets Humans de Catalunya. IDHC, Observatori del Deute en la Globalització. ODG, Colectivo Maloka,
Cooperacció.
Institucions catalanes: 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 de Cooperació, Universitat de Barcelona, Centre d'Estudis Internacionals, Universitat Pompeu
Fabra.
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Organitzacions internacionals:
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 Permanente de los Pueblos.

Territoris

Catalunya
Mediterrani
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