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| editorial | consell de redacció

Encara parlem de violència contra les dones? Doncs sí, tornem a parlar de
violència contra les dones, perquè ha costat i costa molt encara poder vèncer el silenci i fer sentir la nostra veu, i perquè, per desgràcia, la violència
sexista no s’atura.
De fet, cal reconèixer que l’escenari, com es diu ara, va canviant:
des del feminisme ha anat canviant la manera d’analitzar i tractar
la violència sexista, va canviant la valoració social de la violència
contra les dones, va canviant el panorama legal a l’entorn d’aquesta violència. Però els canvis es produeixen molt lentament,
massa lentament i parcialment i parcel·ladament. El canvi de
paradigma, la superació de l’ordre patriarcal, que seria un veritable
canvi d’escenari, un canvi simbòlic, encara no ha arribat, i per això, fins
ara, totes les mesures contra la violència envers les dones van trobant entrebancs i límits.
Per fer veure aquestes limitacions, les feministes hem recuperat el discurs de
la llibertat femenina, que ens ha de permetre anar més enllà. Una vegada
més, ens trobem enfrontant el discurs de la llibertat amb el de la por i la
inseguretat, que és fomentat pel terrorisme sobre la vida i la consciència de
les persones i dels grups socials. Hem d’estar atentes a les necessitats que
generen aquesta por i aquesta inseguretat provocades per la violència contra les dones pel fet de ser dones, i, com sempre, hem de buscar i oferir respostes des del feminisme.
Cal insistir en la llibertat femenina per ser i per fer en la riquesa de la diferència i la pluralitat.
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MARÍA ISABEL TORRESI

entrevista amb maría isabel torresi
«Encara que els finançaments fallessin, jo no abandonaria aquest
projecte.» El projecte «De víctimes de la violació sexual a actores de
canvi: la lluita de les dones per la justícia» busca denunciar públicament el que ha succeït i contribuir a crear condicions que permetin
l’accés de les víctimes a la justícia. Per a les dones que participen en
aquest projecte, és la millor manera de lluitar contra la violència de
gènere com a expressió estructural d’opressió i és l’única manera d’incidir en la creació de mecanismes legals per a la sanció i l’eradicació
de la violència contra les dones.

Qui participa en aquest projecte?
:: | 04

més de la violació. Una altra de les participants va ser violada per sis homes
mentre torturaven i assassinaven el seu
fill, el qual va sofrir una de les morts més
cruels i terribles; ella va aconseguir
fugir, no sabia que estava embarassada i
va viure uns quants mesos amb el fetus
dins seu. A causa de tot això no va poder
tornar a tenir fills i pateix greus seqüeles
físiques i psicològiques.

El consorci d’actores de canvi està integrat per l’equip d’Estudis Comunitaris i
Acció Psicosocial (ECAP) i la Unió
Nacional de Dones de Guatemala
(UNAMG), que en aquest projecte
encausem treballs anteriors que ambdós
hem realitzat amb dones sobrevivents a
la tortura sexual i que s’uneixen a la iniciativa d’altres dones amb les quals
intentem donar forma al projecte en
diferents zones rurals de Guatemala.

En què consisteix el treball que estan fent
en l’actualitat?
L’eix del treball és psicosocial i consisteix
a fer entrevistes individuals. La majoria
de les dones amb les quals treballem són
indígenes de diferents edats, ja que les
víctimes van ser des de nenes fins a
ancianes. Per exemple, una de les dones
amb les quals treballem té setanta-vuit
anys i està desplaçada a Mèxic; és de les
que no han volgut tornar a Guatemala,
ja que va viure una tortura prolongada, a
||>>
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Pel que fa a la salut, amb què s’enfronten
aquestes dones en l’actualitat?
Un dels símptomes que pateixen la
majoria és dolor al cor. A Guatemala l’atenció mèdica és molt dolenta. No pots
pensar que tot és psicosomàtic, o que
tot és per causa del trauma; cal estudiar
cada cas, i generalment els estudis físics
són cars i la salut pública no els cobreix.
Un altre dels símptomes que pateixen la
majoria de les dones amb seqüeles del
trauma és mal de cap, però moltes
tenen altres tipus de malalties que estan
associades amb la situació que van patir.
És necessari tractar-les des del punt de
vista mèdic.
Un dels meus objectius és tractar de
dilucidar què és una malaltia psicosomàtica produïda pel trauma i quina es
deu a la mala atenció mèdica que reben,
en els casos en què la rebin.

En el vostre projecte treballeu amb grups

organitzats o amb dones individuals?
En els casos de treball comunitari, es
treballa amb dones organitzades, però
contactar amb les dones víctimes de violacions sexuals és difícil. A més de traspassar les fronteres d’idiomes i cultures
distintes, és tot un joc d’escacs poder
arribar a identificar les dones víctimes
de violacions, ja que tot és part d’un
secret de família. El millor és buscar promotores que estiguin entre les famílies
de les víctimes.
En àrees amb dones que ja estan organitzades o tenen tradició organitzativa,
és més fàcil, però hi ha comunitats on és
realment difícil arribar a les dones. Una
altra de les grans dificultats és reunirles, ja que són de comunitats molt llunyanes i inaccessibles entre si, cosa que
s’uneix al problema de les diferents tradicions culturals i idiomes, ja que la
majoria d’elles parlen diferents idiomes.

que rebutgen la mala atenció dels hospitals.

i estem fent una investigació per a l’execució del projecte.

Quina importància té la medicina tradicional per a aquestes dones?

Quina seria la continuïtat del projecte?
Almenys tres anys, però depèn del
finançament. Penso que, encara que
aquest fallés, és un projecte que jo no
abandonaria. He aconseguit que la
població de Hyehuetenango tingui unes
característiques d’integralitat de les
quals, encara que sigui amb pocs recursos i a llarg termini, no em desvincularé.

Intentem no interferir amb la manera de
fer salut en la cultura. Jo no vaig més
enllà del que volen elles, i això els sembla bé. Elles utilitzen les medecines
naturals i les formes tradicionals de
curar, però aquestes no són suficients en
la majoria dels casos.

majoria de les dones
quals treballem
ígenes,
rents edats,
les víctimes
des de nenes fins
nes ...
En què consisteix la participació de les
víctimes en el projecte?

Com és la resposta de les dones?

El vostre projecte té algun tipus de suport
governamental per afrontar aquesta problemàtica?

La resposta encara és poca, si bé no hi ha
gaire dones que estiguin afrontant
aquesta problemàtica. Les que estan
seguint aquest procés sí que hi participen, i per respondre aquesta pregunta
caldria que expliqués cada història individual.

No. Encara que el programa de rescabalament de les víctimes tipifica les violacions sexuals com una de les violacions
dels drets humans que mereix ser rescabalada, no té un mètode per tractar
aquest tema, a més de no tenir cap eix
de treball respecte a aquesta qüestió.

Quin és l’efecte de la violència sexual en
les comunitats?

Quantes dones participen en el projecte?

Nosaltres veiem la violació sexual com
un crim de guerra, però la violació sexual
com a eix de l’opressió de gènere va més
enllà dels nostres objectius actuals, ja
que necessitaríem un treball intern que
inclogués la justícia de gènere.

Encara estem començant aquesta feina.
Fins ara, són més o menys cinquanta
dones de distintes comunitats. Encara
tenim dificultats en la conformació dels
grups. Hauríem de tenir un grup d’autoajuda per mes. De moment estem duent
a terme la capacitació de les promotores
<<||
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Se les convida i se’ls planteja el projecte
i les seves implicacions. L’única obligació
que tenen és participar en els grups, per
la qual cosa són elles les que en la majoria dels casos proposen quins temes els
interessa tractar. Per a elles, un dels
principals és la salut física. Les dones no
rebutgen la medicina occidental, sinó

| entrevista | katia orantes
| foto | glòria roig | vicky moreno
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dones lliures
per

ser

i per

fer

Us presentem tot seguit les intervencions que van tenir lloc
a l’acte central de la Comissió 8 de Març «En la nostra llibertat no té lloc la violència», que es va fer al paranimf de la
Universitat de Barcelona el dissabte 5 de març.
Les presentacions de les tres dones que van participar en
aquesta taula rodona són una reflexió actual i motivadora
respecte a la llibertat de les dones i el paper del moviment
feminista.

llibertat femenina i violència
Els esdeveniments dels darrers temps sembla que ens obliguen a pensar de bell nou en
el lloc de la llibertat i la violència, a repensar-lo més enllà del tòpic que situa l’una en l’àmbit de la raó humana i l’altra en el de l’instint animal.
: :: | 06

De fet, tot i que aparentment s’ha investigat molt sobre el fenomen de la violència, la veritat és que el que tenim són moltes reflexions sobre la guerra i la seva relació, o no, amb
el poder polític, i, en canvi, disposem de ben pocs estudis sobre l’especificitat de la violència en el comportament humà.1
Ara algú em podria dir que no tinc en compte que des de fa moltes dècades s’han fet una
gran quantitat d’esforços en la recerca sociològica, psicològica i biològica al voltant de la
qüestió de l’agressivitat humana. No ho nego, sinó que justament proposo que qüestionem molts dels treballs fets al voltant d’aquella tesi tan estesa segons la qual, per tal de
poder descobrir el sentit de la violència dels humans, ens cal conèixer com es comporten
||>>
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| fina birulés

les rates, les formigues o els simis. Em resulta difícil veure com aquesta

cos les característiques del qual poden

conducta pot servir per justificar o condemnar el comportament

ésser valorades positivament o negativa.

2

humà. No aconsegueixo comprendre, deia Hannah Arendt, per què

Néixer és entrar a formar part d’un món

se’ns exigeix reconèixer que els humans es condueixen en gran

de relacions, de discursos i de normes que

manera com altres espècies animals, en lloc de dir, per exemple, que

no hem triat i que, en certa manera, ens

certes espècies animals es comporten com els humans. En altres

constitueixen.5 Allò que ens és donat no és

paraules, per què, en definir l’ésser humà com a pertanyent al regne ani-

pas una realitat indiferenciada, sinó que es

mal, hem d’exigir que prengui les seves normes de conducta d’altres espècies animals?

presenta com un desplegament de diferències —dona, magribina, etc.— que

A partir de molts estudis sobre l’agressivitat humana, sembla com si no només hagués-

s’entrecreuen en cadascuna de nosaltres.

sim d’acceptar que el comportament violent és natural, sinó també que, en la mesura que,

Però això donat que s’imposa a cadascú

en el cas dels humans, la violència no ha d’acomplir necessàriament la funció d’auto-

no confereix, per si sol, cap mena de sin-

conservació de la vida en un medi hostil, l’agressivitat s’acumula i adquireix la forma d’una

gularitat.

agressivitat més alta, reprimida i terriblement perillosa.
El que vull dir es pot il·lustrar amb unes
Sense ànim d’aprofundir en aquest punt, voldria subratllar que moltes formes de compor-

cèlebres paraules que va dir Hannah

tament humà violent, més que no pas assemblar-se a una conducta animal, tenen a veure

Arendt en una entrevista del 1964: «Si ens

amb el desig d’acabar amb la llibertat dels altres, i és amb aquest criteri que cal jutjar-les.

ataquen com a jueus, ens hem de defen-

Reflexionar sobre aquest fet potser pot projectar alguna llum sobre un problema tan com-

sar com a jueus. No com a alemanys o

3

plex i sense solucions fàcils com és el de la violència contra la llibertat femenina. Per

com a ciutadans del món o invocant drets

aquest motiu, tot tractant de desbrossar el camí per pensar en la llibertat femenina i alho-

humans i coses així.»6

ra en les formes de negar-la, em referiré a la feminitat com a condició donada.

paraules Arendt no tractava de proporcio-

Amb aquestes

nar alguna mena de recepta relativa sobre
La feminitat com a cosa donada?

en què consistiria defensar-se com a jueu

Quan parlo de cosa donada em refereixo a tot el que, per exemple, jo no he triat, a allò

—o com a dona, afegeixo jo—, sinó que

en què no ha intervingut la meva iniciativa. I, en aquest punt, no em sembla central la pre-

indicava que amb un atac similar tota per-

gunta sobre si això donat és natural o construït, perquè ningú no tria néixer home o dona,

sona atacada es veu reduïda a allò simple-

sinó que tota persona, en néixer, rep quelcom de caràcter contingent i no triat. Amb això

ment atorgat, és a dir, se li nega la lliber-

vull dir que, quan considero la feminitat com una cosa donada, no ho faig per tal d’indi-

tat d’acció específicament humana; a par-

4

car una espècie particular d’éssers humans, sinó per indicar un present polític, una deter-

tir d’aquest moment, totes les seves

minada configuració del món que no té res a veure amb una determinació natural o bio-

accions sembla que només poden ser

lògica. Tota vida comença en un moment definit del temps, en un lloc particular i en el

explicades com a conseqüències «neces-

context d’una comunitat determinada i amb unes característiques físiques o psicològiques

sàries» de certes qualitats «jueves» o

particulars. I aquest començament no és voluntari: no triem néixer en una època o en un

femenines: s’ha convertit en un simple

>>>
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membre de l’espècie humana, de la

prendre l’opció de preferir concebre’s de manera molt similar als éssers incorporis i assi-

mateixa manera que els animals pertan-

milar com a propi el discurs dominant que fa d’allò femení o bé un lloc de carència o bé

yen a una determinada espècie animal. Ha perdut un lloc en el món
que converteixi en significatives

un lloc d’excés indecent. Una altra actitud possible és la de sentir gratitud pel do que
se’ns ha atorgat, pel present de la feminitat o de qualsevol altra diferència, i prendre’l com a propi i tenir iniciativa respecte a aquest: re-presentar-lo, posar-lo en

les seves opinions i faci efecti-

joc, a través de la paraula i l’acció, en un context on hi ha presents els altres i

ves les seves accions. S’ha tor-

des d’on podem descobrir qui som, distingir-nos.

nat prescindible i supèrflua —és
substituïble per una altra dona o per

D’aquestes dues actituds, la negació del do, del present, té un preu alt, almenys per

un altre jueu— i alhora se l’ha fet inno-

a les dones, ja que vivim en un món on suposadament la diferència sexual no és rellevant.

cent, ja que les seves accions són sempre

Sabem que no és possible assimilar-se parcialment a un discurs: no ens podem assimilar

valorades com el resultat necessari de les

als valors masculins dominants sense alhora acceptar com a pròpia tota la misogínia i la

condicions naturals, psicològiques, que li

menysvaloració del femení que són presents en aquells. L’altra, en canvi, ens permet des-

han estat donades i que no ha triat, les

cobrir l’emergència d’una subjectivitat singular a través de prendre la iniciativa en allò que

quals, a més a més, són considerades llocs

ens ha estat donat, de manera que cada persona singular és una modulació —i no una

d’indignitat. Així doncs, en el nostre

abolició— sempre única de diferències que té en comú amb altres persones. Dit en altres

temps, el preu de l’absoluta innocència és

termes, cada acció i cada paraula arrosseguen el seu pes de carn. I, per tant, la pregunta

el de no tenir un lloc en el món, el de la

no és mai quin és l’efecte del fet d’haver nascut dona, sinó com certes dones viuen la seva

impossibilitat de singularitzar-se, de ser

vida, com s’han desenvolupat en l’escena del món.

lliure.
És en aquest sentit que podem comprendre que una biografia individual, lluny de consi-

:: :: | 08

És respecte d’allò que ens ha estat donat

derar que està determinada per l’època o per allò donat, l’hem d’entendre com a capaç

que parlem d’identitat i de diferència. Allò

d’il·luminar-los. Molt sovint tenim notícia d’allò donat, d’allò que ens és comú, a través

donat, per exemple, ens fa semblants a les

de les maneres de respondre-hi. És per això que no existeix la dona, sinó que existeixen

altres dones amb qui compartim la identi-

les dones, perquè la subjectivitat és sempre una manera de ser i alhora no ser, la subjec-

tat femenina, alhora que també ens fa

tivitat és sempre un relat i mai la revelació d’una essència.

diferents dels homes.
Potser per aquest motiu en les darreres dècades les dones ens hem dedicat a un treball de
Per descomptat, hi ha diverses actituds

memòria i recuperació de les dones del passat. No ha estat una recerca només per mirar

possibles respecte al que ens ha estat

de pal·liar una injustícia històrica, l’oblit i la no-transmissió de l’obra de les dones, la seva

atorgat i no hem fet. Una, la de negar-ho,

exclusió de la cronologia, sinó també i fonamentalment per entendre allò que és el nos-

atès que en el nostre temps allò donat-

tre donat, la nostra herència, per re-presentar-la i posar-la en joc, com deia abans. I, amb

femení té connotacions menysvalorado-

aquest gest, descobrir la seva heterogeneïtat radical. En tota herència hi ha quelcom d’i-

res, cosa que ha portat algunes dones a

rreductible; sempre heretem un secret que hem d’interpretar. I potser aquest secret és el
>>>
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| lluïsa carmona
tamaia,
associació de dones contra la violència

que algunes feministes hem anomenat
diferència.
Posar en joc la diferència comporta la possibilitat de singularitzar-se, la possibilitat
que hi hagi formes diverses de feminitat
en un espai comú. Per il·lustrar això,

treballant per rl
a llibertat
eflexions des de tamaia

apel·laré a una metàfora que fa servir
Arendt: diverses persones assegudes en

Ens fa molta il·lusió ser avui aquí, compartint aquest espai simbòlic i real.

una taula. «La taula —diu— reuneix tant

Especialment avui.

com separa.» I, certament, podem accentuar el que ens uneix o ens separa, però

Avui és un dia en què, en aquest mateix moment, les dones que participen en el pro-

sense la taula, sense un espai on puguem

grama de recuperació de Tamaia estan en una de les trobades en què, coincidint amb

singularitzar-nos, quedaríem comprimides

les dates del 25 de novembre i el 8 de març, aprofitem per facilitar un espai de troba-

les unes contra les altres en un sol model

da de tots els grups de recuperació. És una coincidència «accidental»? Pensava que sí,

de feminitat, reduïdes a allò donat.

pensàvem que sí i que per aquesta raó no podríem ser totes aquí avui, però ara ja no
estic tan segura que aquesta coincidència sigui casual, sobretot perquè preparant
aquesta xerrada he descobert algunes coses que vull compartir amb vosaltres.

1|Potser s’està començant a obrir camí gràcies a
llibres com el de Judith Butler Precarious Life: The
Powers of Mourning and Violence, Nova York i
Londres, Verso, 2004.
2|Paraules de Hannah Arendt en el seu escrit
«Sobre la violència», a Crisis de la república,
Madrid, Taurus, 1973.
3|María Zambrano, en la seva joventut, escrivia:
«Antes el hombre tenía celos de otro hombre;
ahora los va teniendo de ese ideal que la mujer
vive a sus espaldas. Y esta mujer no reniega ni
siente rencor por el hombre, pues no se siente
esclavizada por él. Pero sí le exige un espíritu
digno del suyo» (Liberal, citat per Elena Laurenzi
a la revista Meridian, núm. 32).
4|Faig servir el terme present tant en el sentit de
«do» com en el d’«allò que existeix en el
moment actual».
5|Segueixo en aquest punt Martine Leibovici,
Hannah Arendt, una juive, París, Desclée de
Brouwer, 1998.
6|Günter Gauss, «Què en resta? En resta la llengua materna. Entrevista amb Hannah Arendt»,
L’Espill, núm. 3 (1999), p. 104.

Jo venia representant Tamaia, és clar; com sempre, a parlar de violència... Quan ens conviden és per a això. Quan vaig veure el lema «Dones lliures», us confesso que em vaig
sentir desubicada, i així ho vaig dir a les companyes: justament pensava que del que parlem nosaltres no és de la llibertat, sinó del contrari, de la manca de llibertat. Em vaig
sentir «fora de joc». Com sempre, parlar i compartir la preocupació ajuda —ho se molt
bé— a anomenar el que ens amoïna, ens ajuda a identificar el que hi ha al darrere.
De manera que sento que a poc a poc aquest títol ha anat fent
camí i penso que sí, que puc parlar de la llibertat des de Tamaia
i des de l’experiència de dotze anys de treball amb dones que
pateixen violències.
Tamaia no és un projecte sobre violència, sinó un projecte sobre la llibertat de les dones. Va néixer en un espai «lliure» i de dones: Ca la Dona. Avui això
ens és tan consubstancial que podem veure que sense l’existència d’aquest espai
Tamaia tampoc no hagués estat possible. Només aquest espai simbòlic i real de lliber>>>
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tat per a les dones podia pos-

sència social del tema sigui la que és, no és casual. Els moviments incansables,

sibilitar el desenvolupament

històrics i silenciats han trencat el mur de silenci que embolcallava sota la

d’un projecte que tenia algu-

«normalitat» o la «naturalitat» les violències contra les dones. Les dones, indi-

nes intuïcions i poques certeses: volíem trobar-nos des de la

vidualment i col·lectivament, han anat generant coneixements i experiències
que han conformat, en el present, projectes com el de Tamaia. Les dones han i hem

relació entre les dones que impulsàvem

pogut imaginar, reconèixer i pensar que la violència no és «natural», no és part de la

el projecte, amb les dones que patien la

naturalesa «humana», no és un «designi diví», i per poder fer això hem hagut de sen-

violència intensa... Volíem fer alguna cosa

tir-nos (almenys una mica) lliures.

diferent des d’aquesta relació. Avui més
que mai, sabem el que significa compar-

Les dones que pateixen violència intensa que vénen a Tamaia —que han vingut sem-

tir/ser en un espai com Ca la Dona. El

pre—, vénen perquè se senten lliures, malgrat la violència que erosiona la seva llibertat.

mateix espai és una eina fonamental de

Aconsegueixen venir malgrat la por, les amenaces, les distàncies, els mil problemes que

la nostra tasca... Això, ho sabíem. El que

generen les conseqüències de la violència: econòmics, de relació, psicològics, de salut...

no sabíem fins ara és per què Tamaia és

No vénen des de la violència; vénen des de la llibertat. Per poder venir ha de quedar

un espai de llibertat. Les dones que ens

algun espai de llibertat. Vénen lliurement i es queden aquí amb la relació que els oferim

visiten a Tamaia ens ho diuen sovint:

també lliurement, i marxen lliurement quan ja no els cal —més de 4.000 dones en 12

només ser aquí ja m’ajuda, quan sóc aquí

anys, més de 250 cada any... Durant anys, nosaltres érem les primeres sorpreses —per

em sento més tranquil·la. Quan nosaltres

què vénen, per què vénen tant, per què es queden—, afectades també per les moltes

vivim tantes vegades les dificultats d’un

mitificacions i estigmatitzacions que totes arrosseguem. Ha estat tota una feina ano-

espai limitat, molt habitat, amb portes

menar i reconèixer el que oferim. Ara sabem que la relació és l’eina d’ajut essencial, que

que no tanquen o que s’obren sovint,

podem anomenar, desenvolupar, facilitar, des dels coneixements i des de les experièn-

taules que cauen, fred, soroll..., entenem

cies apreses, viscudes i heretades.

que elles perceben allò que ara és evident
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també per a nosaltres: l’espai simbòlic

Les dones que impulsem Tamaia vam poder imaginar-nos tot això també des de l’es-

que Ca la Dona representa.

pai de llibertat simbòlic i real que ens va oferir la nostra experiència com a dones que
des de diferents llocs, àmbits i coneixements vam qüestionar-nos el que fèiem, pensà-

Tamaia creix des de l’herència i la

vem o dèiem en relació amb el contacte amb la violència. Crec que ara, després de tots

saviesa no sempre visible de la llarga

aquests anys, som més lliures que quan vam començar. Aleshores ho érem una mica, ho

lluita de les dones feministes per la lli-

havíem de ser per atrevir-nos a començar un camí nou, però ara ho som més. Aquesta

bertat. Aquesta lluita ha tingut lloc en

tasca ens ha alliberat una mica més. No és senzill: totes hem viscut i vivim l’impacte de

molts fronts, però especialment en la

la tasca sobre nosaltres, la revisió i el qüestionament constants sobre nosaltres matei-

lluita contra la violència o les violències.

xes, el dolor, l’angoixa, la por, la ràbia..., però si hi som algunes de les que hi érem i se

En els darrers temps no ens hem cansat

n’hi han anat sumant d’altres, és perquè ens fa sentir bé. Encara avui dia, per mi, des-

de dir que si avui és possible que la pre-

prés dels anys i de les moltes i variades tasques que duem a terme —com aquesta d’a>>>

iiiiiiiiiiiii

| encarna bodelón gonzález
professora de filosofia del dret de la UAB
membre de Dones Juristes

vui—, el que més m’agrada i el que em fa
sentir més bé és la relació directa amb
les dones que vénen a Tamaia i amb les
dones que en formem part.
Sento que les dones hem lluitat contra
les violències perquè som lliures, i

En la nostra llibertat no hi
ha lloc per a la violència.

només així podem identificar que la
violència ens resta llibertat. Per tant, us

En els últims anys, el dret ha començat a intervenir al voltant del fenomen de la violència

haig de dir que, arribada en aquest punt,

cap a les dones. L’última reforma legislativa que s’ha fet en l'àmbit nacional, entre d’altres,

o bé les seqüeles d’aquests anys de tasca

fa necessària la reflexió sobre la manera en què està intervenint avui dia el dret amb rela-

intensa m’han trasbalsat més del que em

ció a la violència contra les dones.

penso, o bé és que resulta que amb el
que treballo i visc és amb la llibertat, i no

Sembla que les lleis han fet grans progressos en el reconeixement dels nostres drets i en la

amb la violència. Estaré encantada de

lluita contra la violència. I dic «sembla» per què la impressió és ambivalent: el 8 de març

saber la vostra opinió.

ens porta el record de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona, el 1976, ja fa quasi 29
anys. En aquelles jornades, una de les ponències, que tractava el tema de la dona i la legislació, plantejava diverses reivindicacions, moltes de les quals s’han incorporat. Ara bé, en
aquells moments es van posar sobre la taula també altres reivindicacions que el dret encara no ha abordat i sobre les quals voldria reflexionar a propòsit del tema de la violència.
El dret ha dut a terme històricament dues taques respecte a les dones que són especialment clares des del segle XVIII:
11 | :: :: :.

Invisibilitzar-les: les estructures jurídiques liberals que van aparèixer a finals del segle XVIII
van negar els seus drets. Després el model jurídic es va ampliar a les dones, però sota el
mecanisme del fals universalisme, generalitzant drets que en realitat havien estat pensats
per un model masculí. Així, durant molt de temps la violència contra les dones no va existir. Després es va generalitzar la protecció de les dones davant la violència partint d’un model que encara no ha criticat el fals universalisme masculí, que
troba dificultats per incloure realment els drets de les dones. Només cal
pensar que les nostres lleis encara no han reconegut el dret, que hauria
de ser un dret bàsic de les dones, a viure una vida lliure de violència de
gènere, lliure de violències contra les dones.
>>>

Subjectar-les: les estructures jurídiques

Per començar, la lluita dels moviments feministes per visibilitzar la violència contra les

liberals van tractar les dones des del model

dones s’ha fet des d’algunes idees que han estat molt poc recollides pel dret: per exemple,

de la subjecció. Una subjecció que durant

la idea que la violència contra les dones és producte de la violència de la subordinació social

molt de temps ha estat explícita, i que avui

de les dones.

continua implícita en la mesura que el dret
no reconeix les necessitats de les dones i

El dret ha traduït la denúncia del moviment feminista de la violència en termes bàsicament

els seus drets, en la mesura que hi ha

de conflicte personal, mentre que per a nosaltres la violència contra les dones és una mani-

mecanismes que han justificat la violència

festació d’un conflicte estructural. Per tant, és necessari que el tractament jurídic de la vio-

contra les dones, que han legitimat el seu

lència contra les dones reconegui aquest caràcter estructural de la violència, no incorporant

exercici. Així, per exemple, alguns jutges i

únicament una denominació que doni compte d’aquest fet, sinó lluitant estructuralment

algunes jutgesses que es neguen a enten-

contra la violència envers les dones.

dre la naturalesa de la violència contra les
dones, contribueixen amb la seva ignoràn-

b | Un dels objectius històrics del feminisme és denunciar la violència contra les dones per

cia a consolidar i alimentar una antiga sub-

fer-nos més lliures, per donar-nos la possibilitat de construir-nos i de construir el món.

jecció.

Aquesta preocupació queda desenfocada pel dret, ja que sovint la llei parla de la violència
com d’un problema de seguretat, no de llibertat. Per a les dones, la seguretat significa alli-

Podríem preguntar-nos si ja hem trencat la

berar-les d’estructures sexistes, d’estructures i conductes violentes.

invisibilització i la subjecció que les dones
hem patit a través del dret, i, en concret, si

c | Potser el principal problema és la manera en què l’ordenament jurídic està visibilitzant

això està succeinten en el cas de la lluita

la violència contra les dones, ja que molts cops ha donat i dóna l’esquena als

contra la violència envers les dones.

moviments de dones.

Per respondre aquesta pregunta
podem apuntar alguns elements:

El feminisme no només ha donat nom a la violència,
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ha construït formes per lluitar contra aquesta,
a | Des de fa uns anys, sembla que el

sinó que és una veritable forma de crear drets per a les dones.

dret ha començat a trencar el silenci que
envoltava la violència contra les dones. Ara

Les lleis han de reconèixer el moviment de dones com una veritable font de drets, de conei-

bé, cal tenir present que el dret ha visibilit-

xement per lluitar contra la violència. Es tracta d’una forma de construir drets que nosal-

zat la violència contra les dones amb con-

tres hem practicat: la construcció i el reconeixement dels drets en la pràctica del moviment

ceptes i formes que en alguns casos són

feminista.

molt diferents dels que s’han utilitzat des
dels moviments de dones per explicar i

Així van ser construïts i reconeguts en la nostra història el dret a la ciutadania, que no ens va

lluitar contra aquesta violència.

atorgar l’estat, sinó que el va construir el moviment feminista, el dret a l’avortament, el dret
a la salut, el dret a la sexualitat i el plaer, el dret a la llibertat i a una vida sense violència.
>>>

També podem preguntar-nos si l’àmbit

aconseguir-lo.

jurídic continua sent un lloc de subjecció
per a les dones que pateixen violència. En

Una d’aquestes és incloure en les lleis els drets de les dones i els mecanismes específics

molts aspectes la llei ha deixat de ser un

per a la seva defensa. Alguns diuen que això és redundant, però no ho és

mecanisme de subjecció per a les dones

en la mesura que és una forma de denúncia. L’exemple principal d’a-

que pateixen violència i ha començat a ser

quest fet és que les nostres llei no han inclòs encara el dret fonamen-

una eina per a la seva llibertat.

tal a viure una vida lliure de violència sexista, patriarcal, de gènere,
viril, o com n’hi vulguem dir. Cal incloure aquest principi en les nos-

Ara bé, cal no oblidar que encara hi ha

tres lleis, començant per l’Estatut.

moltes subjeccions que el dret continua
exercint. Com a exemple, vegeu aquests

Una altra estratègia és buscar nous significats en els termes que tenim, sempre que

casos:

aquests ens siguin útils. L’exemple seria el terme violència. La violència de la qual
parlem nosaltres no és la violència de la qual ha parlat el dret històricament; nosaltres par-

L’experiència de la violència té una com-

lem d’una violència contra la qual no pot lluitar únicament la llei penal, una violència que

plexitat que es redueix deixant fora moltes

ens afecta a totes.

de les vivències de les dones; les normes
jurídiques han situat les dones que patei-

Respecte de la subjecció.Aquí l’estratègia és aconseguir que el dret sigui una eina per con-

xen violència en un lloc que s’identifica

querir la llibertat per ser i per fer.

amb la idea jurídica de víctima, amb la
qual cosa s’han desplaçat altres idees, com

Això significa que és important que les nostres lleis reconeguin els drets de les dones en la

ara la de subordinació, la de resistència, la

lluita contra la violència, però aquesta és una tasca que no podrà ser portada endavant

d’opressió, la de lluita. Per a nosaltres, una

sense reconèixer dues coses:

dona que sobreviu a la violència, que la
denuncia, és una dona que lluita contra

a | que l’autèntic lloc de creació i desenvolupament dels drets de les dones és el moviment

ella, que vol ser i fer.

de dones;

Per tant, la tasca del dret com a eina en la

b | que qualsevol llei per lluitar contra la violència ha d’incorporar la idea que un dels prin-

lluita feminista i, en concret, en la lluita

cipals instruments en la lluita contra la violència és el moviment feminista, la seva pràcti-

contra la violència, hauria de ser trencar el

ca i la seva experiència.
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fals universalisme i desfer els mecanismes
de subjecció.

El millor dels textos serà dolent si el dret no obre l’espai per a l’acció i la reflexió del moviment de dones.

Respecte del trencament del fals universalisme, hi ha diverses estratègies per
<<||

Dones
Aquest article forma part
de la ponència presentada per
l’autora en les recents Jornades
de Mediacions Femenines
en Pràctiques de Pau
(Barcelona 21-22 maig 2005)

La resistència de Dones de Negre a la
guerra, el nacionalisme i el militarisme a
partir de 1991 ha travessat diferents fases,
s’ha manifestat en diversos àmbits: emocional, ètic, politicoactivista, educacional,
estètic. Al llarg de la seva trajectòria, les
Dones de Negre hem tractat de crear una
política de pau que descansa en un conjunt de principis ètics.
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A continuació hi ha els principis que he
resumit amb motiu del desè aniversari
del nostre grup:
| Que ningú parli en nom nostre, parlem per
nosaltres mateixes. Això va significar assumir la responsabilitat de denunciar públicament els que parlaven per nosaltres: ells mai
no van tenir la nostra autorització per instigar l’odi i la guerra i cometre aquells terribles crims. | No volem ser enganyades pel
nostre propi poble, ni tampoc volem ser

de

Negrgue
:
erra
enganyades per altres. Això es va transformar en un principi de desobediència, inicialment enveis tots els elements fanàtics i
nacionalistes del país en què vivíem i, posteriorment, dels d’altres països. «Perquè, amb
independència del bàndol al qual pertanyin, del fet que siguin guardians de les seves
llars o agressors, tots els soldats porten
destrucció» (Neda Bozinovic, 1993). |
Acceptar el rol de traïdores, de dones deslleials a l’estat i a la nació, convençudes que
ser una traïdora és l’actitud correcta en
moments en què «en nom dels més alts
interessos» es converteix en meritori matar,
aterrir, destruir. La lleialtat a l’estat i a la
nació significa acceptar el principi patriarcal de la separació i l’odi entre dones basats
en el principi de l’etnicitat. | Construir la
confiança amb dones d’altres nacions,
sobretot amb aquelles que es van rebel·lar
contra la guerra i contra «el seu bàndol». |
Ser una antipatriota, perquè el patriotisme
||>>

significa no només l’exclusió dels altres,
dels que són diferents, sinó també la seva
eliminació. | Acceptar l’estigma de la vergonya social, la condemna i les sancions
morals, perquè, als ulls d’una gran part de la
població d’aquest país, encara continuem

sent el que solíem ser: «una vergonya per al
poble serbi», cosa que significa que rebutgem ser còmplices del règim. | Transformar
els sentiments de culpabilitat en actes de
responsabilitat: responsabilitat pel dolor i el
sofriment que el règim serbi va infligir als
altres. | Donar suport als desertors i als
objectors de consciència: ells són els nostres
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| stasa zajovic
dones de negre belgrad

•feminisme•antimilitarisme
aliats per al canvi de la mentalitat patriarcal. | Encoratjar a la responsabilitat els ciutadans: responsabilitat significa superar el
rol de víctimes i còmplices del règim que va
promoure una guerra.

Vam transformar els principis ètics en
actes concrets de deslleialtat cap a l’estat i la nació. Era la política de pau en la
pràctica. Com ho vam fer, això?
| Saltant els murs i les barreres ètniques,
tant de manera simbòlica com real: viatjant
als anomenats països enemics i rebutjant

totes les formes d’homogeneïtzació. | Condemnant totes les guerres, no justificant
cap forma de militarisme: ni dels agressors,
ni dels que van ser víctimes anteriorment.
Als Balcans, com en qualsevol altre lloc,
sentir la pròpia imatge com a víctima única
i principal, culpabilitzant completament
l’altre, forma part de les dues cares d’una
mateixa moneda. | Rebutjant l’obediència
als nostres herois i militaristes: això significava solidaritzar-se amb les nostres germanes de diferents noms i cultures. Aquesta
solidaritat amb les nostres germanes dels
Balcans ha d’evitar el paternalisme i el victimisme i ha de mostrar que es tracta d’una
actitud responsable envers el que està passant en el nostre entorn, en el nostre estat,
en la nostra comunitat i fora d’aquesta. La
solidaritat que es deriva dels sentiments de
culpabilitat no és suficient; això forma part
de la nostra història patriarcal. La solidaritat responsable comporta la tasca de can>>>

viar actituds cap als altres. Com deia Hagar
Rublev, «necessitem treballar juntes per
canviar el sistema». Aquesta pràctica de la
solidaritat és indispensable als Balcans, i
potser fins ara no hem disposat de l’espai
propici per a això. | Ajudant les víctimes de
la guerra, no fent cap discriminació entre
elles. | Buscant permanentment la responsabilitat de la guerra i dels crims de guerra
d’aquells que els van cometre en nom nostre i de tots els altres.
Hem transformat els principis ètics en
pensament i pràctica femenina i antimilitarista:
| Inscrivint la resistència de les dones a la
guerra i al militarisme en la història alternativa de les dones: hem publicat nou llibres
de l'edició «Dones per la pau». Valorant els
sentiments, testimonis, pensaments, les
accions contra la guerra, el militarisme i el

15 | :: :: :: :.
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nacionalisme, aquests llibres impulsen la
pluralitat de la història. A més d’això, hem
publicat una gran quantitat de monografies, agendes per la pau, fullets. | Creant la
Xarxa de Solidaritat de Dones contra la
Guerra / Xarxa Internacional de Dones de
Negre: aquesta xarxa, la vam promoure,
amb l’ajuda i el suport de les nostres amigues de tot el món, el 1992, i fins a aquest
moment hem celebrat deu trobades internacionals –d’aquestes, nou al territori de
Sèrbia i Montenegro i una al Parlament
Europeu (Brussel·les), juntament amb
Dones de Negre d’Itàlia, que han organitzat
l’onzena Trobada de la Xarxa a Itàlia (a
Marina de Massa l’agost de 2003). La Xarxa
Internacional de Dones de Negre aglutina
les activistes de l’ex-Iugoslàvia, Europa, els
Estats Units, Llatinoamèrica, Àsia, Àfrica i
Austràlia. La
Xarxa promou
la solidaritat de
les dones per
sobre de les
divisions i fronteres d’estats,
ètnies, religions, i impulsa coalicions interculturals de dones per la pau, la participació de dones en la solució no violenta dels
conflictes i la connexió entre el feminisme i
l’antimilitarisme. | A través del suport als
objectors de consciència i els desertors de la
guerra, hem creat la Xarxa d’Objecció de
Consciència i Antimilitarisme a Sèrbia. Per
aquesta via impulsem la connexió feminista-antimilitarista. L’experiència del treball

de base és summament valuosa i ens ha
demostrat que al nostre país les activistes
s’impliquen més que els homes en les
accions antimilitaristes. D’això hem tret la
conclusió que aquest compromís de les
dones en les activitats antimilitaristes
–especialment durant les guerres– obeeix
al fet que el militarisme perjudica enormement les dones, que les dones estan cansades i saturades d’un patriotisme pel qual els
toca pagar el preu més alt. Així mateix, hem
pogut establir, a partir del treball amb les
dones de base, que a les dones els interessa
molt convertir el rol tradicional de cura dels
altres en actes de responsabilitat cívica i
antiguerra, entre altres coses també perquè
les despeses militars estan directament
relacionades amb la situació de misèria en
què viuen les dones de la regió.

L’experiència de treball amb les dones de
base ha proporcionat altres resultats
rellevants:
| Les dones manifesten interès a prendre
part en les accions antimilitaristes que estan
vinculades amb la seva experiència personal i quotidiana. Per a les dones de base, la
teoria antimilitarista és una cosa molt llu>>>

nyana si no afecta les seves vides. En resum,
es tracta de l’antimilitarisme que no és fruit
d’anàlisis teòriques feministes, sinó d’actituds basades en les experiències personals
doloroses –de la marginalització en què
viuen i de la cura dels altres que tracten de
transformar en accions contra el militarisme. | L’ampliació de la Xarxa de Dones per
la Pau (Xarxa de Dones de Negre) de Sèrbia
i Montenegro ha estat possible gràcies a la
realització de dues activitats simultànies:
accions al carrer i labor de formació, és a dir,
de l’educació per a la pau. Hem conclòs que
aquestes dues activitats són estrictament
complementàries i que l’una sense l’altra no
dóna els resultats desitjats. | Les feministes
som activistes i no elitistes: la labor d’ampliació d’aliances, coalicions i treball comú
entre dones de totes les capes socials –des

de les mestreses de casa fins a les dones
amb els títols acadèmics més alts– és la
prova patent de la compenetració entre la
teoria i la praxi, d’allò acadèmic i allò pràctic, i al seu torn ha servit molt per mitigar els
forts prejudicis existents envers el feminisme en una societat predominantment
nacionalista-militarista com aquesta en
què vivim.

Amb la finalitat de promoure la cultura
de la pau, la no-violència, el feminisme i
l’antimilitarisme, hem prestat gran atenció a l’educació i hem organitzat tallers,
seminaris, trobades, xerrades, debats i
taules rodones a tot el país. Potser l’educació és l’activitat més important de
Dones de Negre en els últims sis anys. En
aquest marc, hem dut a terme diversos
projectes entre els quals el més destacat
és el dels «Tallers ambulants de dones
per la pau» –del 1998 al 2002 i des d’aleshores ampliat com a Xarxa de Dones
per la Pau.
L’experiència d’aquests tallers ha estat
summament valuosa i ha posat de manifest una sèrie d’assumptes rellevants,
entre els quals esmentem els relatius al

gènere, l’ètnia, l’estat i la pàtria:
| Les dones rebutgen pronunciar-se en termes ètnics, amb la qual cosa manifesten la
seva oposició a l’estat-nació en què viuen
(«jo, com a dona no tinc pàtria» o «de
nacionalitat, sóc dona»). | Les dones es
neguen a parlar del nacionalisme o se senten incòmodes en fer-ho per por d’afrontarlo, perquè s’autoenganyen en pensar que

negant-lo el superen o com a mètode d’auto defensa («mai he pensat sobre això» o
«no sóc nacionalista, però...»). | Les dones
tenen por de parlar del nacionalisme per
por de ser rebutjades en els cercles «alternatius», és a dir, per no ser diferents («és
una cosa obsoleta, una cosa de gent primitiva»). | Les dones neguen la serva pertinença ètnica, o, més ben dit, la seva afinitat
amb l’estat-nació, per por de ser titllades
de políticament incorrectes en els cercles
alternatius. | Les dones senten una vergonya i una culpabilitat profundes pel que s’ha
fet «en nom nostre», pels crims de guerra
comesos «en nom nostre» –això ocorre
principalment a Sèrbia («sento vergonya
d’haver nascut com a sèrbia» o «em sento
culpable de pertànyer a aquest poble»). |
Les dones viuen la seva pertinença ètnica

com una cosa natural, donada, orgànica
(«he nascut a Sèrbia; què puc fer-hi?»). |
Les dones viuen la seva pertinença ètnica
com una opció cultural i política, impulsen
la pluralitat de pertinences, rebutgen l’abús
del patrimoni cultural i practiquen la
deconstrucció de la pertinença («sóc el que
em dóna la gana de ser»).
Utilitzant diverses tècniques participati<<||

ves i interactives hem tractat de respectar els principis ètics de Dones de Negre
en la nostra labor de formació i educació.
Hem partit de les premisses següents:
| És indispensable crear els espais perquè els
testimonis individuals i les actituds de
cadascuna siguin escoltats i atesos i no
siguin reduïts a la història col·lectiva. | És
indispensable impulsar les dones a
superar el rol de víctima com a arma
molt poderosa del patriarcat i de la ideologia nacionalista-militarista. | És indispensable impulsar l’autonomia moral de les
dones, és a dir, conscienciar les dones
que no importa només el que jo faig,
sinó que importa tot el que facin en nom
meu. O sigui, com que la guerra ha estat
duta a terme en nom de tot el col·lectiu
ètnic, és important conscienciar les dones no
només en termes de responsabilitat penal
individual, sinó
també en termes de responsabilitat moral
col·lectiva. | És indispensable crear la política de pau desmuntant alguns mites i, en
particular, el mite que «les dones són pacífiques per naturalesa, per si mateixes». Hem
partit de la construcció social i cultural de
gènere: la dona no neix, la dona es fa; la
feminista/pacifista no neix, la feminista/pacifista es fa...
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tats acadèmics de les noies, ja sabem qui

indicadors que serveixen per detectar els

arriba després a ocupar els llocs de decisió.

abusos i les agressions, així com àmplia

Si no, no estaríem parlant encara de discri-

informació sobre on cal adreçar-se quan

minació salarial, de precarietat laboral, de

una noia, una amiga o una companya ha

la invisibilitat de les dones en els diferents

patit algun tipus de violència.

àmbits socials, de la història, la ciència, els
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

|

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

llibres de text... (i fins i tot els programes

3| Cómo construir tu propio modelo de

de TV3), i, sobretot, no estaríem parlant de

belleza aborda un altre tema important

la violència contra les dones.

especialment en aquestes edats: la imatge
i el cos construïts al voltant del model de

La guía para chicas de María José

bellesa androcèntric que impera i la sub-

Urruzola és una eina de treball del tot útil

missió del cos a aquest model, que pot

i necessària tant per al professorat com per

acabar provocant malalties com l’anorè-

a les noies i els nois que tenim a les aules.

xia, cada vegada més freqüents entre noies
i nois en edat escolar. El contingut d’a-

.. .. ..| maría
.. .. .. josé
.. .. urruzola
.. .. .. .. ..zabala
.. .. .. ..
| .. ..

La guia es presenta en tres quaderns.

quest quadern ens planteja altres maneres
de comunicar i de comunicar-nos amb el

1| Guía para estar por casa, on s’aborden

cos, més enllà de la imatge de dona que la

guía para chicas

aspectes molt importants per a l’alumnat

publicitat ens transmet, i com treballar per

maría josé urruzola zabala

adolescent, que van des del desenvolupa-

deconstruir aquests models.

ment d’actituds crítiques davant els dife-
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Malgrat que es pensi que la coeducació és

rents missatges de la televisió, els llibres o

Cadascun dels quaderns planteja el treball

un tema passat i que a les aules són altres

les lectures, fins al desenvolupament d’ha-

com tota una unitat de programació, amb

les urgències i necessitats, moltes de

bilitats socials, la corresponsabilitat, les

objectius, continguts, actituds i valors, així

nosaltres, les dones que ens dediquem a

relacions en l’àmbit familiar..., i tot això

com la metodologia de treball i la tempo-

l’educació i que des de fa temps vam optar

des d’una mirada diferent, una mirada no

ralització, amb suggeriments d’activitats

per una escola coeducadora, pensem el

sexista.

per fer a l’aula.
És un material que hauria d’estar als cen-

contrari. La coeducació, ara i avui, és més
necessària que mai, entre altres coses per

2| Cómo prevenir las agresiones y defen-

tres i a l’abast del professorat. I tant de bo

la tornada a un discurs reaccionari que, si

derse de ellas ens presenta una interessant

hi haguessin més materials com aquest,

bé és més subtil, és igualment sexista i no

anàlisi de la violència sexista que ens per-

que contribuïssin al canvi de valors pel

fa altra cosa que confirmar que els valors

met treballar a l’entorn dels mites i els

qual les feministes ensenyants fa temps

androcèntrics i patriarcals han canviat ben

estereotips d’aquesta; ofereix també una

que estem treballant des de la coeducació.

poc. I, malgrat que es parla dels bons resul-

aportació important sobre alguns dels
||

