XARXA DE DONES PALESTINES A Catalunya (NISA)
donesxpalestina@googlegroups.com

Qui som
Arrel d’una trobada a Ca la dona amb l’activista palestina Sabah Al Qarra de
l’associació Al Mostaqbal que treballa a la franja de Gaza, un grups de dones
que pertanyem a diferents grups que hem donat suport a una Palestina lliure i,
(Dones x Dones, Dones en rebel·lia, Plataforma de dones contra les
violències, Dones de la Comunitat Palestina i del BDS Catalunya, Som
Dones , Marxa Mundial de Dones, Dones de l’Ustec i activistes feministes a
títol individual...
vam decidir formar la Xarxa de dones palestines a Catalunya (NISA) i
reunir-nos a Ca la Dona els darrers dijous de cada mes.
Els nostres objectius fonamentals són :
Donar visibilitat i suport als grups de dones palestines que sota
l’ocupació lluiten per la seva dignitat , contra totes les violències (les de
l’ocupació i les de gènere) i per una sortida al conflicte basada en el diàleg,
la justícia i la reparació i on s’escolti les seves veus
Establir xarxes de relació amb elles que possibilitin la incidència política
dels seus drets a Catalunya i Palestina, trencant els estereotips que ens
tenen encara de les dones palestines, i donant a conèixer les seves
organitzacions i accions i formant part i enfortint les accions de la Comunitat
Palestina a Catalunya.
Com ho farem
A partir de trobades, jornades, exposicions, viatges a Palestina, invitant a
dones palestines aquí.
Ens comprometem a posar el nostre activisme contra l’ocupació de
Palestina

Promovent els seus projectes a qui a Catalunya a traves de xerrades, films,
exposicions
Participant en les campanyes de boicot (BDS) fent-les extensives a tot el
moviment feminista
Donant suport i visibilitat a les dones lesbianes palestines moviment LGTB
que
esta demanat suport internacional pels seus drets
http://www.pinkwatchingisrael.com/

Grups de dones palestines o israelianes contra l’ocupació amb qui
tenim relació
Beit Al-Mostaqbal Association
Unió dels Comitès de Dones palestines http://www.upwc.org.ps/
Women's Organization for Political Prisoners (WOFPP)
Coalició de Dones per la pau http://www.coalitionofwomen.org/
Associació en suport dels presoners i presoneres i els drets humans
www.addameer.org

