!!
ATUREM LA GUERRA A UCRAïNA
Cada dijous a les 19.00 h
VIGÍLIA PER LA PAU A LA PLAÇA SANT JAUME
NO A LES GUERRES
NI GUERRA QUE ENS DESTRUEIXI, NI PAU QUE ENS OPRIMEIXI
Feministes contra totes les guerres
Arreu del món el moviment feminista s’està mobilitzant contra les guerres, el militarisme i el
rearmament per EXIGIR:
- la retirada immediata de Putin i les seves bombes d’Ucraïna.
- el suport a totes les persones refugiades perquè puguin tenir una vida digna.
Per les d´Ucraïna i les de totes les guerres i conflictes.
- el suport i visibilització del moviment pacifista i feminista a Ucraïna i Rússia. La defensa dels
desertors i els pacifistes que exposen la seva llibertat i la seva vida per la pau.
- la incorporació a les negociacions de pau de feministes i pacifistes per donar una oportunitat
a la pau. Per una pau que sigui la nostra.
- la creació de vies segures per a totes les dones que fugen de les guerres. No a la violència
ni a la tracta de persones, ara en augment per les màfies organitzades.
- un NO rotund al rearmament i la militarització. SÍ a la signatura del TPAN (Tractat sobre la
prohibició d'armes nuclears) i el compromís de no utilitzar armes nuclears. Com sempre,
OTAN NO, BASES FORA. No en nom nostre.
- per una cultura de pau que faci fora de la història les guerres, les armes, l'odi i les injustícies.
La guerra mai serà el nostre idioma. Si vols la pau, prepara la pau.

*

Participa a les mobilitzacions contra la guerra, difon el pensament de les associacions
feministes i pacifistes sobre el conflicte. Dona suport a les persones refugiades. Exigeix als
teus governs la desescalada armamentística i l’aposta per una pau duradora.*

LA GUERRA ÉS UN CRIM CONTRA LA HUMANITAT I EL PLANETA.
ÉS L’EXTREMA VIOLÈNCIA DEL PATRIARCAT CONTRA LES DONES I ELS
POBLES PER MANTENIR I CONTROLAR UN SISTEMA QUE GARANTEIXI ELS
SEUS INTERESSOS PER SEGUIR DOMINANT I EXPLOTANT ELS RECURSOS DE
LA TERRA I LES PERSONES.
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