EL MILITARISME ÉS MASCLISME CAPITALISTA I PATRIARCAL
OTAN NO BASES FORA NO A LES MANIOBRES DE L’OTAN
NI A L’ESTAT ESPANYOL NI ENLLOC
TOTES AL BLOG FEMINISTA DIA 31 D’OCTUBRE A LES 12 DEL MATÍ A
LA PLAÇA. UNIVERSITAT de la marxa que convoca la Plataforma
ATUREM LA GUERRA (llegiu manifest ) de la que formem part

Les feministes que sempre ens hem oposat a les guerres i al militarisme i els exèrcits,
ens sentim espantades i convocades de nou a mobilitzar-nos per la justícia i per una
pau que sigui la nostra, davant d’aquest macro desplegament de l’OTAN i les seves
maniobres a tot el territori, quan gairebé fa 30 anys que en referèndum vam votar aquí
que no hi volíem estar
Considerem que l’OTAN és un obstacle cada vegada més gran per l’assoliment de la
pau al món. Contradiu el treball per una solidaritat global per aconseguir i mantenir la
Pau.L’OTAN significa tot el contrari. És un instrument molt poderós que tan sols
pretén mantenir la seguretat de l’ordre mundial capitalista i patriarcal. I EL SEU
REARMAMENT ÉS UNA MANERA DE SEGUIR PREPARAN més GUERRES
L’OTAN és clarament un projecte per ordenar i redissenyar la major part possible del
món, recolzant els estats militaristes com els EUA i els seus aliats. Aïllant alhora els
suposats enemics: Iran, Síria, Afganistan entre altres.... Perquè la premissa d’aquests
estats militaristes continua sent: “o estàs amb mi o estàs en contra meu”.
L’OTAN no és res més que una aliança bèl·lica i per tant els seus objectius estan ben
lluny dels nostres, -feministes antimilitaristes– i des de la societat civil d’aquí i de molts
altres països que estan patint els conflictes armats de manera directa, i que clamen i
criden: prou a la guerra!!! Malgrat que aquesta part de la societat civil sigui
invisibilitzada i silenciada pels mitjans de comunicació.
Nosaltres feministes antimilitaristes:




No ens reconeixem en cap dels seus arguments , armamentístics .
No ens reconeixem ni en les seves decisions, ni en els seus objectius que
divideixen i jerarquitzen els països, seguint la lògica patriarcal entre forts i
dèbils.
Neguem aquesta lògica perquè crèiem de manera clara que la interrelació
entre el patriarcat i el capitalisme fomenta i augmenta el militarisme i la
violència contra les dones.

Per nosaltres la militarització suposa clarament un augment de les violències
masclistes. Perquè allà on hi ha una caserna o un destacament de soldats, allà s’han
produit actes de violència contra les dones., en les seves diverses manifestacions.

Tenim testimonis de les dones que han patit explotació sexual en diferents contextos:
al Congo, a Bòsnia –Hercegovina, a Kosovo, etc; on l’explotació sexual de les dones
ha estat un fet comprovat. Es van instal·lar prostíbuls específics pels militars
desplaçats de l’OTAN (inclosos els anomenats Cascos Blaus), en bona part d’aquests
conflictes, per tal de que els soldats poguessin disposar de l’anomenat “descans del
guerrer”. Moltes d’aquestes dones van ser segrestades i obligades a prostituir-se.
Dones i nenes utilitzades com recursos i mercaderia i objectes de l’explotació sexual.
Pel que fa referència a les persones refugiades de les guerres de Síria, Iraq,
Afganistan... volem visibilitzar les grans dificultats que pateixen les dones per poder
fugir degut a la falta de mitjans econòmics i a les responsabilitats que no poden
abandonar. Les seves responsabilitats de cura, de les nenes i nens i altres persones
dependents, obstaculitzen la seva possibilitat de fugida. Depenent de la seva situació
sociocultural. Poden tenir poc control sobre la seva mobilitat. Si les dones són
depositàries de l’honor i la cultura de la seva comunitat. Creuar una frontera
representa reptes de gènere específics per a les dones, també de violències
específiques.. Perquè les dones abans de fugir i intentar escapar de les violències de
la guerra (en molts casos han hagut de substituir els homes com a garants del
manteniment i sosteniment econòmic de la llar), s’han vist obligades a continuar amb
el manteniment del grup i la seva cohesió. I això els suposa una doble càrrega familiar,
econòmica i psicològica. Moltes de les dones que no poden escapar o fugir de les
guerres, en bona part dels casos correspon a aquesta socialització de gènere.
Per això es de justícia acabar amb les guerres i les seves causes i promoure una
societat justa per a totes i tots, així que en aquest món que volem sense fronteres
EXIGIM QUE L’ESTAT ACULLI JA i EN BONES CONDICIONS A TOTES LES
PERSONES REFUGIADES, a causa de les guerres com també hem exigit per les
persones migrades que fugen de “paus cruels o guerres encobertes” arreu del món i a
les que se’ls hi neguen molts drets. Les feministes estem amb elles seguint fent xarxes
de suport i relació per canviar el món i defensar els seus/nostres drets..
SI VOLS LA PAU PREPARA LA PAU I NO LA GUERRA

Perquè més enllà de morir i matar, hi ha una altra lògica: LA VIDA !
FORA LA GUERRA DE LA HISTÒRIA
NI GUERRA QUE ENS DESTRUEIXI NI PAU QUE ENS OPRIMEIXI
CONVIDEM A TOTES LES DONES A ANAR PLEGADES a la CONCENTRACIÓ DEL
DIA 31 D’OCTUBRE A les 12 a la A PLAÇA UNIVERSITAT
QUE SIGUEM MOLTES I QUE MOLTES CRIDEM

NO A L’OTAN I Ajut a les persones refugiades de totes les
guerres i totes “les paus” imperialistes
I ens dirigim al NOU Parlament de Catalunya per tornar-li a recordar que en aquest
nou país que moltes persones desitgem, no hi ha cabuda per l’exèrcit.

Volem una Catalunya lliure d’exèrcits !!!
L’OTAN ens colonitza com a dones i com a país!!
Dones X Dones .Ca la Dona . Ripoll 25.08002 Barcelona
donesxdones@gmail.com
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