
Director de l'ICIP

Kristian Herbolzheimer

Creiem que, per a una seguretat
amb òptica feminista, són
necessàries iniciatives pacifistes 

Creiem que és important trobar
maneres de desbinaritzar la pau
i la seguretat des del feminisme

La presentació es va enregistrar i està
disponible  en castellà i en anglès al
canal YouTube de l̓ICIP

L'any passat va haver-hi
més morts a Mèxic que en
el major conflicte bèl·lic:

                                                 L'AFGANISTAN 

Presentació de la revista Per la Pau n.39 de l'ICIP

“REORIENTANT LA SEGURETAT
DES DEL FEMINISME”

Cures col·lectives i comunitàries 
RESPONSABILIDAT MÚTUA

Element clau per transformar el
paradigma actual de la seguretat?

FEMINISME SEGURETAT COMUNITÀRIA
I QUOTIDIANA 

Assumir que la seguretat 
absoluta no existeix

Qüestionar el rol de
l'Estat com a protector

Les experiències d'(in)seguretat 
no són universals ni objectives

Situar la noció de 
VULNERABILITAT

al centre dels debats i
de les pràctiques 

polítiques

Sorgeixen
veus crítiques

ANYS 90

SEGURETAT HUMANA
Comunitats i individus
al CENTRE

IMPOSSIBLE
 assolir-la sense tocar les 
estructures de PODER

DELEGUEM LA RESPONSABILITAT DE 
LA NOSTRA SEGURETAT A L'ESTAT

Qui decideix què són
amenaces existencials? 

Prové de la
Guerra Freda

LLIBERTATS

SEGURETAT
Hem de reapropiar-nos

del terme 

CO
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Periodista especialitzada en anàlisi 
internacional i investigadora en gènere, 
militarisme, seguretat i drets humans

Nora Miralles
He viscut el 
conflicte basc

PER CANVIAR
cal replantejar-se constantment

S'ha de posar el focus en les
ESTRUCTURES DE PODER
i no en les persones

DESCOLONITZAR
tots els àmbits

Hi ha dones en perill 
DINS de les seves 
fronteres, com al 
Canadà.

VINCULACIÓ MILITARISTA DE LA RESOLUCIÓ

Obren espais a 
dones però NO 
es qüestiona 
l'estructura 

Es defineix seguretat davant 
d'"AMENACES EXTERNES"

Perpetua desigualtats 
Nord-Sud       Poder colonial 

Amèrica Llatina: pocs 
conflictes bèl·lics però altes 
taxes de violència 
(FEMINICIDIS) 

NORD-SUD GLOBALS: 
seguretat no significa el 
mateix

La pandèmia de la COVID-19 ha mostrat
Estats militaritzats però sense recursos mèdics 

LIMITACIONS

És vinculant però no hi ha 
mecanismes per al seu compliment 

Entre les dones que la van impulsar hi 
havia diferents visions: antimilitarista i
una de més pragmàtica

Ana Velasco
Analista de seguretat feminista i membre de 
Women In International Security (WIIS)

A l'inici, per a mi, el concepte SEGURETAT 
no tenia res a veure amb el feminisme. 
Després, em vaig adonar que això era una 

visió molt androcèntrica. 

31 OCTUBRE 2000

Consell de Seguretat de l'ONU:
RESOLUCIÓ 1325  

Ha millorat la nostra seguretat?

1r cop que s'aborda el "paper de les dones en 
la pau i la seguretat internacional"



Carme Colomina
Periodista i investigadora especialitzada en la UE

Com Europa ha militaritzat la seva política

Concentracions de
poder amb els estats
d'alarma

Militarització
injustificada

i violència policial

En molts casos s'ha traduït en

Hem vist a presidents declarant
LA GUERRA sanitària al coronavirus 

Intents de control
de l'opinió pública

Europa ha construït
un fals relat de seguretat
edificat sobre un blindatge

de fronteres

 Tancament
de fronteres

L'emergència sanitària ha servit
de coartada per un moment
tecnocràtic que s'ha de DESFER

John Paul Lederach

CAL SUPERAR LES
VISIONS HEGEMÒNIQUES

DEL CONCEPTE DE SEGURETAT 

Per canviar el paradigma
de seguretat cal

canviar el concepte de
PODER i d'AMENAÇA

La seguretat genera
un negoci molt lucratiu

Els governs europeus necessiten reconèixer 
els vincles que hi ha entre aquestes 
estructures de violència i les que perviuen en 
les societats patriarcals en forma de 
PRECARIETAT, VIOLÈNCIA, INSEGURETAT 
ECONÒMICA, INVISIBILITAT O EXPLOTACIÓ. 

i la nostra percepció de seguretat. 

Samantha Hargreaves

Fundadora i directora de WoMin African Alliance

WoMin

Treballo amb dones en comunitats
afectades per la repressió violenta per
a abordar els traumes, organitzar-se i
avançar en alternatives ecofeministes

al desenvolupament 

El CAPITALISME prioritza el benefici i la riquesa
d'una elit en detriment de la seguretat de
la majoria dels habitants de la Terra i

dels ecosistemes 

Les lleis privilegien les empreses multinacionals
i no protegeixen els drets de les comunitats 
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Necessitem reformes
des de l'ECOFEMINISME,
superar el sistema patriarcal
i assumir el deute colonial
del Nord cap al Sud global 

Un sistema econòmic extractivista
és una economia de COSTOS IMPAGATS 

Les indústries extractives com la mineria,
les plantacions agrícoles i els projectes
de macropreses desencadenen la violència
de l'empobriment en la vida de les dones 

INTERDISCIPLINARIETAT
Trencar fronteres entre 
diferents camps d'estudi, 
com treballa el 
feminisme. 

Swati Parashar

Professora titular d'Investigació sobre Pau i 
Desenvolupament (U. Gotemburg)

No és habitual poder compartir aquests 
espais amb les nostres col·legues, moltes 
gràcies. 

Ara estudio les fams massives com a conseqüència de conflictes bèl·lics 

Però s'han ignorat altres tipus de violències com les 
FAMS relacionades amb guerres i conflictes. No 

generen interès. 

ELS CONEIXEMENTS FEMINISTES HAN ESTAT CLAUS PER DESTACAR LES
DIVERSES FORMES DE VIOLÈNCIA 

Els Estats decideixen quins cossos moren de gana i quins no...

LES GUERRES ES NORMALITZEN MITJANÇANT 
DISCURSOS I PRÀCTIQUES DE GÈNERE

VÍCTIMES
DONES

SUPERVIVENTS

ACTIVISTES Els seus cossos són símbols 
culturals o nacionals 

sobre els quals es lliuren 
les guerres

Castrar l'"enemic" i fecundar les 
dones com a estratègia de guerra

DONAR GÈNERE A LA GUERRA CANVIA EL FOCUS: FEMINISME 
La guerra com a "política de fer mal" és una activitat 
profundament relacionada amb el gènere

Se'n parla molt en els 
mitjans, en l'art... de les 
Guerres.
Però "viure dins de les 
guerres" és una realitat. S'ha parlat de la COVID-19 en 

termes bèl·lics. 

Iraq i Afganistan, ambdós 
bàndols deien que 
alliberaven les dones 

Nens i nenes són exèrcit i víctimes
(esclaves sexuals) 

Feministes van més 
enllà de la victimització 

de les dones 
PLANIFICADORES I
PERPETRADORES 

SOLUCIONS?

JUSTÍCIA 
REPARADORA I 
RESTAURADORA 

EXPANDIR EL NOSTRE
CAMP DE VISIÓ 

Els estudis feministes sobre 
seguretat estant esdevenint 
cànons disciplinaris 


