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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 eradicar 
les desigualtats i les profundes iniquitats. 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 persones que s’organitzen i     
resisteixen front la vulneració dels seus drets. 
 
Formem part de les lluites per la construcció d’un model de societat arreu 
del 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 en zones de conflicte. 

 Qui som?  
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Què fem?.  

Treballem colze a colze amb organitzacions socials, sobretot 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 la transformació. També fem tasques d’investigació,          
d’anàlisi i d’incidència política. Defensem la mobilització social, la               
desobediència civil i l’acció directa no-violenta com a estratègies legítimes 
de resistència, de lluita i protesta per combatre el sistema capitalista i assolir 
un model de justícia global. 

https://suds.cat 
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Des del SUD.  

“Un ejemplo para la Humanidad”  -  

“Que nuestros cuerpos no sean campos de batalla” 

Qana´ Po es una mujer maya Q´eqchí de semblante serio, pero ojos    
vivos que se iluminan cuando su boca sonríe. Parece tener más de 60 
años pero es algo difícil de saber con mujeres que han visto pasar la    
historia de la forma más cruenta en su vida, en sus cuerpos y que si-
guen en la lucha por la dignidad de sus pueblos.  
 
Escuchar su voz, y las voces de sus compañeras, nos interpela por su 
fuerza, por la dureza de los hechos, por las emociones complejas y     
duras que nos atraviesan. “Ellas, con sus testimonios narraron con     

gestos indignados los mecanismos de como funcionó la guerra en     

Guatemala, de ahí que nos queda claro que la esclavitud sexual y 

doméstica de las mujeres es piedra angular para querer someter a las 

comunidades y despojarles de su territorio”. 

Foto: Les dones Q’eqchi 
de diferents comunitats   
d’El Estor, Izabal en    
Guatemala moments 
després de conèixer la     
sentencia. 
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Es imposible no entender a través de sus palabras, de sus gestos y del dolor, 
el uso sistemático y masivo de la violación sexual contra las mujeres mayas 
como política contrainsurgente del Estado, que buscaba destruir la           con-
tinuidad biológica, social y cultural del pueblo maya a través de los     cuerpos 
de las mujeres. 
 
Después de 30 años ellas han tenido la fuerza y el coraje para denunciar y 
exigir que nunca más se repita la esclavitud sexual, doméstica y la violencia 
sexual. “Las mujeres Q´eqchies de Sepur Zarco y las mujeres Ixiles, son un hito 

en la historia que rompe el silencio y los muros de la impunidad para visibili-

zar la violencia sexual en las guerras”, específicamente en los años 80´s en 
Guatemala, pero también muestra la lógica opresiva patriarcal y                   
colonizadora que sigue presente en la vida de las mujeres, con el continuum 
de  la violencia y la violencia sexual. 

En el año 2011 y tras siete años de trabajo y coordinación con mujeres de 
otras regiones de Guatemala que de igual manera denunciaban la violencia 
sexual que sufrieron en la guerra, las valientes mujeres Q´eqchies decidieron 
tomar el camino de la Justicia Penal, acompañadas por la Alianza Rompiendo 
el silencio y la Impunidad. Con esto se propusieron desafiar a un sistema que 
es ajeno a ellas como mujeres y como mayas Q´eqchies, al estar compuesto 
de una serie interminable de obstáculos culturales, patriarcales, coloniales, 
económicos y sociales.  
 
Aunque su horizonte no es sólo la justicia que dan los tribunales sino la        
sociedad, la comunidad, la familia y el corazón de cada una. Por eso hicieron 
su propio camino, con la valentía de la verdad, para que se sepa, para que no 
se olvide y no vuelva a ocurrir. 
 
El pasado 26 de febrero de 2016 y tras 20 días de audiencias, la justicia    
guatemalteca dictó una sentencia ejemplar al condenar a dos responsables 

de someter a mujeres Q´eqchies a violencia sexual, esclavitud sexual y 

doméstica en el destacamento militar ubicado cerca de sus comunidades 

en Sepur     Zarco. 
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Este es un gran hito ante la justicia penal guatemalteca que reconoce por 
primera vez la esclavitud sexual como delito contra los deberes de la huma-
nidad y arma de guerra, aplicando los estándares internacionales en materia 
de derechos humanos. 
Aún queda un largo camino para que la sentencia quede firme, para que 
ellas o sus hijas puedan tener y llevar a cabo un proyecto de vida que garan-
tice la no repetición y que se cumplan las medidas de reparación para        
dignificar a las mujeres a través de programas de salud y vivienda, educación 
para las nuevas generaciones y a los militares sobre la gravedad de la         
violencia contra las mujeres y el respeto a los derechos humanos. 
 
La última vez que vi a Qana´ Po, parecía más joven, más ligera, con un rostro 
que sonreía, que desprendía luz. Buena parte de la comunidad las reconoce, 
las admira, las aplaude y piensa en seguir sus ejemplos frente a los que hoy 
buscan imponerse y despojar sus territorios. 
 
Por más de 30 años sufrieron la culpa y el estigma, ahora son un ejemplo de 
valentía e integridad para la Humanidad.   
 

Adelaida  González – Representante de SUDS en Guatemala 

La sentencia condenó  al Teniente Coronel Esteelmer Reyes Girón a 120 años 

de prisión por los delitos contra los deberes de humanidad, y asesinato y al 

Comisionado militar Edilberto Valdez Asig a 240 años por los delitos contra 
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Les nostres línies d’acció 

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 del planeta, la vida de les persones i els drets de les dones. 
 
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 el material i el simbòlic, en el 
col·lectiu i el 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. 
 
Ens interessen especialment les visions crítiques amb una concepció       
homogènia del subjecte polític del feminisme, ja sigui des de la variable 
ètnia, classe, edat o preferència sexual, o des de les múltiples dimensions i 
opressions que travessen els cossos i les vides de les dones.  
 
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 entre experiències i lluites d’arreu del món a fi de 
contribuir a un moviment feminista interconnectat, horitzontal,              
descolonitzat i plural. 
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 Incidència política i denúncia social. 

 
La lluita contra les desigualtats i la denúncia de la vulneració dels drets    
humans és una lluita que forma part de la vida de les persones arreu del 
món. Per això cal compartir estratègies entre organitzacions dels països 
del Sud i del Nord des d’una 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 amb l’objectiu d’afavorir interessos 
empresarials. 
 
Lluitem contra les violències cap a les dones en clau feminista. Fem costat 
a la població palestina per acabar amb l’ocupació, exigir a Israel que        
respecti la legalitat internacional, que garanteixi el retorn de les refugia-
des, per tal d’assolir així una pau justa a Palestina. 
 
Per construir un món amb justícia social cal el compromís de moltes     
persones, organitzacions, moviments, de les seves aportacions, les seves 
resistències i les seves denúncies. 

 
 Drets col·lectius i béns comuns 

 
Acompanyem els processos de lluita i resistència que s’han generat al   
voltant del reconeixement i 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, feminis-
tes, ONG, acadèmics i altres col·lectius i moviments socials urbans i ru-
rals), que posen en discussió els actuals models de desenvolupament i 
construeixen alternatives que revaloren conceptes com sobirania             
alimentària, ecofeminisme, decolonialisme, decreixement, justícia         
ambiental o «bon viure» 
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Per això: 
 
1. Defensem els béns comuns fonamentals de la humanitat (aigua, terra, 
recursos naturals, llavors….), i ens oposem a la seva mercantilizació i priva-
tització. 
 
2. Proposem alternatives a l’extractivisme i, en aquest sentit, com a          
estratègia davant les noves i perilloses formes de dependència, neocolonia-
lisme i dominació que genera l’extracció de recursos naturals. 
 
3. Denunciem l’especulació financera amb els productes alimentaris i la 
compra massiva de terres per part de grans corporacions trasnacionals. 
 
4. Apostem decididament per l’ecofeminisme com la trobada entre la mira-
da ecologista i feminista que propugna la conservació d’una vida digna com-
patible amb la naturalesa. 
 
Entenem que termes com a “bon viure” (Sumak Kawsay, Suma qamaña) 
passen per acceptar les limitacions físiques dels ecosistemes i el caràcter 
finit dels recursos naturals i apostar 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 la transformació social  

 
Reivindiquem el dret a la informació i la comunicació com a drets bàsics de 
la justícia social. Reconeixem la responsabilitat que tant els poders públics 
com les organitzacions socials tenim a l’hora de garantir aquest dret          
imprescindible per la creació d’una societat radicalment democràtica, críti-
ca, activa i transformadora. En base a això considerem fonamentals els      
següents eixos de treball:  
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     La comunicació per la transformació social és un dels elements 
estratègics que travessa cadascuna de les nostres accions políti-
ques.  

 
      Per altra banda els mitjans de comunicació com 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 
en els relats dels mass media.  

 
      Donem suport a projectes comunicatius orientats a visibilitzar els 

col·lectius als quals se’ls nega reiteradament l’accés a la premsa; 
projectes promoguts per moviments socials que utilitzen un llen-
guatge no sexista ni androcèntric, lliures d’interessos empresari-
als o partidistes, que qüestionen el poder i que formen part de 
xarxes que plantegen models de comunicació alternatius. 

 
      També acompanyem els processos de les comunitats, organitza-

cions, moviments socials i mitjans alternatius allà on treballem, i 
fem d’altaveu de les seves lluites i resistències. 
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Vols col·laborar amb nosaltres?  

 

Vols participar en algun dels nostres projectes?  

 

Contacta’ns! 
 

C/ Erasme de Janer 8 , Entresòl, Despatx 7, 
08001, Barcelona 

931 17 25 42 
info@suds.cat 

Participa 
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ORIGEN   

Observatori Regular per la igualtat de Gènere en els noticiaris 

Projecte en consorci entre SUDS i l’Observatori de la Cobertura de Con-
flictes de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
ORIGEN té l’objectiu de contribuir a l’eradicació de la violència masclista. 
Treballar per incidir en  la millora de la cobertura informativa a sis cade-
nes de televisió: TVE, TV3, A3TV, T5, Cuatro i La Sexta. 
 
Elabora setmanalment una crítica constructiva i amb perspectiva de     
gènere -que en diem ‘Apunt’- sobre una informació emesa en els dies   
precedents que envia a l’equip de realització que ha elaborat la notícia. 
Aquest Apunt té un format concís i breu. No ofereix una visió exhaustiva 
de la peça analitzada sinó que se centra en un o dos aspectes que l’equip 
d’investigadores  d’ORIGEN, format per expertes en comunicació i        
gènere, entenem que es podria millorar. 
 
A ORIGEN també ha fet formacions a periodistes i ha organitzat les      
Jornades Internacionals: “Mitjans i violències masclistes en la parella       

heterosexual”.  
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Recuperació i Defensa del Territori Cos-Terra per a una vida lliure 

de violències vers les dones Indígenes de Guatemala. 

Les accions d’aquest projecte s’orienten a promoure canvis per a reduir la 
bretxa de desigualtats entre homes i dones. Promou accions per avançar 
cap a una major igualtat en l’accés a la justícia i les  garanties jurídiques i 
socials. Fomenta  la participació de les dones a l’àmbit públic i polític i el 
gaudi d’una vida lliure de violències a través de la formació per a que        
coneguin els seus drets, la sanació per a la prevenció i recuperació física i 
psicològica i la incidència per a que apliquin les mesures legislatives              
-nacional i internacional-  en matèria de defensa dels drets de les dones. 
 
Organitzacions Locals: AMISMAXAJ, AGIMS, Mujermaya i Mujeres de San 

Rafael de la Flores—Guatemala- 
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Enfortiment del lideratge i autogestió de les dones lesbianes per a 

l'exercici i defensa dels seus drets sexuals, l'Havana. CUBA. 

Aquest projecte  contribueix a l’enfortiment de les capacitats del col·lectiu de 
dones lesbianes de l'Havana i a la protecció i  defensa dels seus drets. També 
ha millorat la formació en gènere, diversitat sexual i violència de gènere de 
100 professionals de diferents disciplines -salut, educació, dret, sociologia. 
 
Organització Local: CENECEX – Centro Nacional de Educación Sexual. Cuba. 
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Amb qui treballem?  

Amèrica del Sud Carib 
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Amb qui treballem?  

Zona Andina 

Mediterrània 
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Amb qui treballem?  

Xarxes i Plataformes 

Construint xarxa per una vida lliure de violència masclista a Cata-

lunya, Magreb i Amèrica Central – Reptes per a l’abordatge inter-

cultural de les violències contra les dones. 

Davant la magnitud i les múltiples expressions de les violències contra les 

dones arreu del món treballem des d’una perspectiva global per consolidar 

la Xarxa Internacional contra les violències vers les dones. Pretenem        

afavorir  l’intercanvi i el diàleg Sud – Sud i Nord – Sud.  La iniciativa de fer 

aquest projecte va sorgir de les organitzacions de dones marroquines que 

treballen en  violències. Van proposar conèixer experiències d’Amèrica       

Central i l’Estat Espanyol. Aquest intercanvi entre organitzacions feministes 

ens ha permès compartir experiències, sabers i bones pràctiques i dotar-nos 

d’eines i metodologies per enfrontar la violència masclista des de la            

diversitat i la interculturalitat. 
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Amb qui treballem?  

Coalició Prou Complicitat amb Israel – CPCI-   

La Coalició Prou Complicitat amb Israel (CPCI) és un espai de coordinació de 
moviments socials, col·lectius, organitzacions i persones que lluitem per 
trencar la complicitat de les institucions i empreses catalanes en la violació 
dels drets del poble palestí.  
 
La – CPCI-  proposa posar fi a les relacions comercials entre  Israel i Catalunya 
i donar 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 preses el 1967 i 
      destrueixi el Mur. 
2.   Reconegui el dret de la ciutadania àrab-palestina d’Israel a una plena 
      igualtat. 
3.  Respecti, protegeixi i promogui els drets  de les persones refugiades 

     palestines de tornar a les seves cases  tal i com estableix la resolució 

     194 de les Nacions Unides. 
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Amb qui treballem?  

[PSG] Plataforma de Solidaritat amb Guatemala - Barcelona 
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Dades econòmiques 

Finançador                Subvenció aprovada 

Ajuntament de Barcelona 198.925,00€ 

Agència Catalana de Cooperació 148.561,00€ 

Ajuntament del Prat de Llobregat 6.526,00€ 

Serveis Professionals: Racó del Món 28.000,00€ 

Total General 382.012,00€ 

Subvencions aprovades 2014-2015 

Distribució per finançadors 

País                                      Prepost 

Catalunya 110.280,00€ 

Cuba  177.587,00€ 

Guatemala 78.000,0€ 

Marroc 10.718,00€ 

Zona Andina 5.427,00€ 

Subvencions aprovades 2014-2015 

Distribució per països d’execució 

Total General 382.012,00€ 
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Dades econòmiques 

Línia estratègica                        Subvenció aprovada 

L1. Feminismes i drets de les dones  194.430,00€ 

L2. Incidència política i denuncia social 114.155,00€ 

L3. Drets col·lectius i bens comuns 5.427,00€ 

L4. Comunicació i transformació social 40.000,00€ 

L5. Comerç Just i responsable—Racó del Món 28.000,00€ 

Subvencions aprovades 2014-2015 

Distribució per línies estratègiques 

Total General 382.012,00€ 
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Promoció  de mecanismes institucionals que garanteixin políti-

ques de comerç exterior transparents i respectuoses amb els drets 

humans de la població als Territoris Palestins Ocupats.  

Projecte en consorci entre SUDS i NOVACT. Consisteix en la creació d’un Ob-

servatori d’empreses i drets humans i la recerca de complicitats als mitjans de 

comunicació per  conscienciar a la ciutadania sobre la implicació de              

determinades empreses en la vulneració del dret humans a Palestina i la      

necessitat d’aplicació de la legislació nacional i internacional per a regular el 

comerç d’aquestes empreses per a contribuir a la defensa dels drets humans 

de la població Palestina. 
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Implementació de mecanismes de defensa dels drets humans de 

comunitats camperoles i indígenes de la regió de Cajamarca 

(Perú) en contextos on la presència de les Indústries Extractives 

genera conflictes socials i ambientals. 

El projecte té com a objectiu definir i implementar mecanismes de defensa 
per a aquelles dones i homes que viuen en les principals comunitats afecta-
des pels impactes socials i ambientals que genera la presència de les         
empreses trasnacionals mineres a la regió de Cajamarca. La defensa dels 
drets humans es porta a terme a través de dues estratègies paral·leles: 
 
1) Treballar mecanismes de formació i incidència amb futurs operadors de     

justícia sobre els casos de vulneració de drets humans de la població 
afectada pels impactes de la indústria extractiva i la criminalització de la 
protesta de part de l'Estat Peruà. 

 
2)  Donar assessoria legal a les persones afectades i treballar amb els              

subjectes de dret, principalment dones, en el reconeixement i             

exigibilitat d'aquests i en la implementació d'un protocol d'atenció i de-

fensa legal primària. 
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Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació 

C/ Erasme de Janer, 8. Despatx 7. 
08001 Barcelona 
Tel. 93 117 25 42 

info@suds.cat 
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