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Ni guerra que ens destrueixi ni pau que ens oprimeixi ha estat un
dels lemes més utilitzats per explicar la posició dels feminismes
contra les guerres.

La guerra és el màxim exponent de la lògica de dominació del
sistema patriarcal, capitalista i racista contra els cossos de les
dones i dels seus drets humans. La violència ha estat la manera
última per aconseguir-ho, a través de les violacions sistemàtiques
en temps de pau i de guerra, la discriminació, l’opressió i
l’explotació.

És on les dones i les persones LGTBIQ+ hem estat, des de sempre
víctimes de violacions i de tot tipus de vexacions per destruir als
pobles i enaltir la masculinitat heterocispatriarcal dels herois de les
pàtries.

Hem escoltat les veus les dones a totes les guerres on han patit,
identificat i denunciat aquests crims, i hem aconseguit que les
violacions en temps de guerra siguin crims contra la humanitat i
hem exigit i seguim exigint que els responsables vagin als tribunals
Internacionals on siguin jutjats. Per això diem que la guerra mai no
serà el nostre idioma, i que la volem fora de la història si volem que
quedi història per explicar.

Perquè a totes les guerres les dones a més de víctimes hem estat
supervivents, sostenidores de la vida i agents i creadores de
pau durant la guerra i després dels conflictes, com a refugiades,
com a mares i com a defensores de la terra. Perquè entre morir o
matar hem escollit la Vida com a centre de totes les polítiques,
les negociacions i les reparacions de les guerra. Tenim una
llarga genealogia de dones que ens han mostrat el camí apostant
per les relacions, per la mediació i per crear ponts entre els pobles,
en lloc de murs. I per això diem que cal que a totes les taules de
negociació hi hagi també dones feministes i defensores del drets
humans.

Escolteu les veus de les dones per la pau, perquè nosaltres sabem
que la violència, el militarisme i el patriarcat no porten a la seguretat
ni a la llibertat, sinó a la destrucció i a la mort. Per això, el
militarisme que impregna tota la societat ens divideix entre



enemigues i amigues, però nosaltres ens volem veure com a veïnes
del mateix planeta i construir juntes un món millor, denunciant les
seves polítiques d’extermini.

Per això estem per una cultura de pau que denunciï el militarisme,
el masclisme i totes les armes promovent unes masculinitats
feministes, no sexistes per la llibertat i el plaer respectant totes les
diferències, acompanyant i denunciant totes les desigualtats i
donant suport a les persones refugiades, migrades…

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.

Les propostes del feminisme i del moviment antimilitarista han estat
clares i contundents, però no han estat capaces d’aturar les
guerres. Tanmateix, són imprescindibles per posar les bases d’una
cultura de la pau abans, durant i després dels conflictes, i per
capgirar de dalt a baix aquest sistema militarista, patriarcal,
capitalista, imperialista i colonial que s’està carregant la vida
de les persones i del planeta. Una vegada més cridem ben alt :
NO a les guerres. Mai en nom nostre


