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Les dones al món àrab: dificultats,  
reivindicacions i assoliments

El conjunt del món àrab viu avui en un escenari de 
guerres i conflictes socials i polítics. Aquesta situació 
comporta una gran precarietat per a la majoria de les 
poblacions que el conformen, i especialment per a les 
dones, que esdevenen un col·lectiu vulnerable per la 
manca de protecció jurídica, social i econòmica; sovint 
exposat, també, a la violència de gènere.

A finals de 2010 i principis del 2011 es van extendre 
les protestes populars que s’han conegut amb el nom 
genèric de “Primaveres àrabs”. Aquestes revoltes rei-
vindicaven millors condicions econòmiques i més lli-
bertats polítiques, alhora que denunciaven les males 
pràctiques dels governs i la corrupció política. Com 
ja havia passat històricament en reivindicacions ante-
riors, les dones hi van jugar un paper fonamental, exi-
gint al carrer el reconeixement dels seus drets. Malgrat 
ser en bona part el motor d’aquestes revoltes, però, 
les seves demandes posteriorment no s’han acabat 
de traduir en mesures concretes per ser implementa-
des. Un informe de l’ONU Dones destaca que al 2014-
2015 la majoria de qui pren decisions en els governs, 
els parlaments i les assemblees locals són homes. 
La manca de paritat no només nega a les dones la 
participació i el lideratge, sinó que també implica una 
omissió de les seves experiències i necessitats en la 
formulació de les lleis. 

El compliment dels incipients avenços legislatius en 
drets humans de les dones i de les lleis internacionals 
ratificades és escàs. Les desigualtats s’aguditzen amb 
l’augment dels extremismes i fonamentalismes, les 
crisis econòmiques recurrents, la volatilitat dels preus 
dels aliments i de l’energia, la inseguretat alimentària, 
els desastres naturals i els efectes del canvi climàtic. 
La vulnerabilitat es fa extrema en zones de conflicte 
armat on la població està exposada als abusos dels 
combatents i es veu obligada a emigrar. 

En l’àmbit professional, les dones també pressionen 
per accedir al mercat laboral en condicions d’igualtat. 
No obstant, malgrat exercir rols econòmics essencials, 
la manca de protecció en les lleis laborals provoca que 
majoritàriament només aconsegueixin feines informals 
i mal remunerades; el sostre de vidre és pràcticament 
infranquejable. D’altra banda, en alguns països no 
existeix un codi de lleis universal, sinó que cada ciu-

tadà i ciutadana està sotmès al seu codi en funció de 
la confessió religiosa a la qual pertany. Aquesta situ-
ació provoca desigualtats i discriminacions entre els 
habitants d’un mateix Estat i, sempre, la dona n’és la 
principal perjudicada.

Les dones encapçalen moviments per la pau i im-
pulsen la recuperació de la comunitat després d’un 
conflicte armat; tot i així, la seva presència encara és 
poc habitual en fòrums de negociació de pau i reso-
lució de problemes de seguretat. La seva exclusió en 
la reconstrucció post conflicte limita les oportunitats 
de recuperació, d’obtenir justícia pels abusos patits 
(la violència contra les dones en qualsevol conflicte es 
converteix en una arma de guerra) i de reformar lleis i 
institucions públiques. 

Les violències contra les dones

En aquest conjunt de països, la violència de gènere i la 
violència sexual augmenten, mentre s’incrementen les 
dificultats de la societat civil per fer-hi front: a la impu-
nitat de qui exerceix la violència, que poques vegades 
és jutjat, es contraposa el silenci de la víctima, que no 
denuncia el seu agressor per evitar l’estigmatització. 

La situació actual a Egipte i Tunísia, la crisi a Síria, o 
l’estructura comunitària al Líban incrementen una vio-
lència cap a les dones ja històricament estancada en 
aquestes comunitats. Però el que més es desconeix 
són els esforços de la societat civil i de les organitza-
cions de dones d’aquests països per generar canvis, 
donar a conèixer la realitat i desenvolupar dinàmiques 
i estratègies comunes amb organitzacions d’altres pa-
ïsos. En aquest context la perseverança de les dones 
per reafirmar els seus drets i llibertats continua amb 
força des de la mateixa societat.

Aquests jornades conviden la ciutadania catalana a 
conèixer la realitat, la complexitat i les estratègies de 
les organitzacions de dones al món àrab i pretenen 
superar el repte d’atendre les particularitats territorials, 
culturals, religioses i econòmiques de totes les dones 
que pateixen violència de gènere i cerquen atenció i 
respostes.

Es tracta d’entendre que el problema de la violència 
contra les dones no és un problema de fets delictius 
excepcionals, sinó que respon a una situació de discri-
minació de les dones comuna a totes les societats. 

Presentació



17h /  
Benvinguda i presentació 
Representant de la Diputació de Barcelona
Representant de l’Ajuntament de Barcelona
Modera: Carme Porta Abad, experta en  
comunicació i editora, activista en el moviment  
feminista

17:15h /  
Aproximació a la situació dels drets de les  
dones en el món àrab, 4 anys després de  
les revolucions àrabs 
Marie Nassif Nebs, escriptora, docent i periodista 
libanesa i presidenta de l’associació “Egalité -War-
dah Boutros”

19:00h /  
Pausa · Refrigeri 

19:15h /  
El dret de les dones a Bahrain:  
la llei d’estatus personal           
Eman Showaiter, fundadora de l’Associació  
de les Dones a Bahrain
Modera: Mercè Civit i Illa, treballadora social.  
Experta en polítiques d’igualtat i violència de gènere

20:30h /  
Debat fila zero i públic

17h /  
Presentació
Representant de la Agència Catalana de  
Cooperació al Desenvolupament - ACCD
Representant de l’Institut Català de la Dona - ICD

17:10 h /  
Taula rodona. La realitat de la discriminació 
de les dones en el món àrab
Siham Moussa, membre de l’organització tunisiana 
per la llibertat de la dona: Houra 
Bahija Abdel Al Samih, periodista i escriptora  
egípcia, presidenta del Consell de la Institució  
Egípcia pel Dret i el Desenvolupament 
Khadije El Husaini, secretària general  
d’organitzacions de la Lliga dels Drets de la  
Dona Libanesa - LLWR 
Modera: Encarna Bodelón González, doctora en 
Dret, especialitzada en temes de gènere i dret.  
Directora del grup d’investigació Antígona 

19:15h /  
Debat fila zero i públic  

PROGRAMA

Dimarts 10 de novembre Dimecres 11 de novembre



Sra. Khadije El Husaini 
Activista i experta en els drets de les dones en el món àrab. Secretaria general d’or-
ganitzacions de la Lliga dels Drets de la Dona Libanesa - LLWR. Membre de la Confe-
deració internacional de Sindicats Àrabs. Ha participat en diferents congressos àrabs i 
regionals sobre els drets de les dones.

BIOGRAFIES

LÍBAN

Sra. Marie Nassif Debs
És escriptora, docent i periodista libanesa. Presidenta de l’Associacio Egalité-Wardah 
Boutros, membre fundadora del sindicat d’estudiants, Ligue des enseignants du secon-
daire i membre de la Lliga dels Drets de la Dona Libanesa - LLWR. Portaveu de la 
xarxa libanesa i de les Trobades internacionals i nacionals per l’Eliminació de tota Dis-
criminació contra la Dona al Líban.

Sra. Siham Moussa
És llicenciada en Ciències Naturals. Membre del Comitè Nacional de l’organització 
Hurra (Lliure), activista de la Unió General d’Estudiants de Tunísia - UGET i membre del 
Comitè Federal de la UGET de la Facultat de Ciències. Ha participat en diferents confe-
rències sobre els drets de les dones i al Fòrum Social de Tunísia.

TUNÍSIA

Sra. Bahija Abdel Al Samih 
És escriptora i periodista del diari Al Ahali. Presidenta del Consell de la Institució Egíp-
cia sobre el dret en el desenvolupament i presidenta del Consell de Redacció de la 
revista “Perspectiva Socialista” i de la revista “Nova Dona”. Ha realitzat varies investiga-
cions sobre les treballadores agrícoles a Egipte, així com ha publicat cinc novel·les. 
Ha participat en diferents conferències sobre els drets de les dones i de la Xarxa Àrab 
d’ONG’s contra la violència de Gènere.

EGIPTE

Sra. Eman Showaiter 
És llicenciada en Administració i Economia. Fundadora de l’Associació de Dones de 
Bahrain i responsable de les Relacions Internes de la Unió de Dones de Bahrain.  
Ha realitzat estudis i investigacions sobre la Seguretat Social al país. Presidenta del 
departament d’ Afiliacions de la Caixa de la Seguretat Social. Ha participat en diferents 
conferències, tallers i congressos sobre els drets de les dones.

BAHRAIN



Sala “La Cuina” de l’Espai Francesca Bonnemaison.
Carrer de Sant Pere Més Baix, 7. Barcelona.

Hi haurà servei de traducció durant els dos dies de Jornades.
L’assistència a les Jornades és gratuïta, es prega confirmació a mediterrania@acpau.org 
Segueix les jornades per Twitter amb @ _acpau i el hashtag #veudonesarab
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