
 NO a LES GUERRES!! 
ATUREM LA GUERRA A UCRAïNA    

 
Avui 24 de febrer de 2022 

a les 7 de la tarda  
TOTES A LA PLAÇA SANT JAUME 

 
 

NO A LA GUERRA 
NI GUERRA QUE ENS DESTRUEXI NI PAU QUE ENS OPRIMEIXI 

Feministes contra totes les guerres 
 
 
Fa pocs dies tot el moviment feminista i antimilitarista alertavem i exigiem la 
desmilitaritazio i la necessitat de posar fi a aquesta escalada que finalment ha portat a 
la guerra. 
Com diu el moviment  pacifista ucaranià cap guerrra porta a la pau i exigim que parin  
totes les armes i amenaces i es torni a la negociació  dialogada que permeti evitar 
mort i destruccio. 
Com  sempre hem dit les guerres comencen amb la militaritzacio permanent, amb la 
industria de les armes i els exercits. 
Les nostres amigues russes per la pau demanen que es pari la guerra i que els soldats 
russos tenen  el dret de no disparar, separant- se totalment del discurs  militarista de 
Putin contra Ucrania ,  
 
L’OTAN és una  coalició superarmada  que com sempre hem eclamant les i 
elspacifistes i antimilitaristes caldria que es disolgues  i per això esperem que no faci 
cap pas cap a Ucraina i que Nacions Unides faci tots els esforços per la pau i que les 
tropes espanyoles es retirin de la zona. 
 
Cal donar veu a totes les dones i homes que vulguin apostar per la pau , la 
noviolencia i els drets humans i cal com sempre el suport de tots els feminismes del 
món per aconseguir que no hi hagi una guerra oberta més a Europa ni  enlloc. 
  

Per una pau que sigui la nostra 

Tot el nostre suport al poble Ucraïnès i també al moviment pacifista rus 

que s’està mobilitzant per la PAU 

RECORDEM EL NOSTRE DECÀLEG DE LES DONES PER LA PAU  

1. La guerra és el màxim exponent de la violència del militarisme i del masclisme 
per mantenir el poder sobre “els i les altres” a traves de la por, la força i la mort. 
La violència contra les dones es l’expressió́ de la dominació́ i la desigualtat 



entre els gèneres i en una guerra aquesta violència quotidiana es manifesta de 
manera brutal i massiva.  

2. La guerra i la violència no son una fatalitat, la pau és possible. Entre morir i 
matar HI HA UNA ALTRA LÒGICA: VIURE. Ni víctimes ni terroristes. 
Insubmises i resistents. Aprenent a escoltar i a ser bons veïns i veïnes, no 
possibles enemics i enemigues  

3. Per una pau que sigui la nostra. No volem ni  la “pau” dels cementiris ni una 
“pau” que ens mantingui sotmeses. Treballem per una pau sense dominacions i 
establerta sense violència.  

4. Si vols la pau prepara la pau: Respectar les diferències i aprendre a resoldre 
els conflictes sense violència, escoltant les experiències i les raons dels altres. 
La violència no s’eradica amb violència. Educació́ per la pau a tots els àmbits 
de la societat. “La guerra la fan homes que es maten i no es coneixen a les 
ordres d’homes que es coneixen i no es maten.”  

5. La prevenció́ passa per actuar per la llibertat, la justícia i l’equitat entre les 
persones, entre els pobles. Dir en veu alta el que pensem sobre la repressió́, la 
tortura, la pobresa, la vulneració dels drets humans i dels drets dels pobles. 
Deslegitimar la desigualtat i la discriminació́ afavorint. L’apoderament de les 
dones a totes les societats.  

6. Construïm una manera diferent de viure i de conviure amb models positius i 
maneres no violentes de resoldre els conflictes. La mediació i el diàleg sense 
límits són l’única manera de resoldre els conflictes respectant els drets humans 
dels pobles i les persones.  

7. Ser sensibles a tots els crims que es produeixen al nostre entorn. Aprendre a 
escoltar i a comunicar-nos. Crear vincles d’amistat entre nosaltres i muntant 
xarxes de contrainformació́ i solidaritat feminista. Tenir cura les unes de les 
altres. 

8. No deixar militaritzar la ment ni pels estats ni pels “media” ni per por i seguretat: 
Per la desobediència civil: Objecció́ fiscal, científica... contra la despesa militar i 
les imposicions ideològiques. La pau no passa pels exèrcits ni per la carrera 
armamentista. Insubmises i activistes contra l’arma- mentisme.  

9. Per una cultura de la pau que doni veu i protagonisme a la resistència pacifica 
de les dones de tot el món, com a eina per a la convivència i el respecte entre 
les persones i els pobles.  

10. Bastim ponts entre nosaltres i creem xarxes de suport entre nosaltres per 
construir juntes una alternativa ANTIMILITARISTA I FEMINISTA. Per una 
política de petits passos on les protagonistes siguem realment les persones 

 

 
 
  


