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Editorial

Queridas compañeiras,

Vivimos nun mundo en conflito. Mentres que gobernos imperialistas considéranse a si mesmos 
como "os promotores da democracia"; existen tamén ditadores que se definen como anti- 
imperialistas e que se din "os gardiáns da tradición e a cultura, ás que protexen da contaminación 
estranxeira". Isto resulta en guerra e violencia con consecuencias horrorosas: represión, 
intolerancia, odio cara a "o outro", dominación, control, perda de liberdade e dos dereitos humanos 
básicos.

En moitas partes do mundo, o conflito é a norma e os pobos continúan vivindo as súas vidas de 
forma moi restrinxida pola constante ameaza de violencia e polas limitacións ideolóxicas e 
culturais. Indignámonos pola violencia, tortura e encarceramentos usados polas ditaduras militares 
de Burma e Paquistán contra o seu propio pobo, pola violenta represión aos sindicatos e á sociedade 
civil en Guinea, polo autoritarismo dos gobernos de Estados Unidos e de Irán en nome de valores 
relixiosos, pola extrema violencia psíquica e sexual perpetrada contra as comunidades locais de 
Kivu, República Democrática de Congo e Darfur, Súan. No noso boletín, e en cada espazo ao cal 
temos acceso, declaramos a nosa solidariedade ás mulleres e homes destes países e a todas e todos 
aqueles para os cales a liberdade e a posibilidade de desenvolver as súas capacidades aínda non son 
unha realidade.
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Con todo, onde hai represión, hai resistencia. A nosa loita contra a represión - nas súas diferentes 
formas - nace necesariamente da nosa forza colectiva. Isto recórdanos constantemente a necesidade 
de reforzar o noso movemento - local, nacional , internacionalmente - e as nosas alianzas con outros 
movementos feministas e/ou anticapitalistas e grupos que comparten os nosos valores: Code Pink 
loitando contra a intervención militar de EEUU no mundo árabe; as Mulleres de Negro resistindo a 
todas as formas de conflito, sexan cal sexan as xustificacións; o proceso do Foro Social Mundial 
(FSM), onde xunto cun crecente grupo de aliados [incluíndo o Sindicato de Traballadores do  
Petróleo de Iraq que ingresou recentemente ao Consello Internacional], persiste e crece a idea de 
que "outro mundo é posible"

Nesta edición do boletín, poderás atopar noticias deste e outros espazos de resistencia. Tanto o 17 
de outubro como o 25 de novembro, por exemplo, son días nos que, ao redor do mundo, resistimos 
colectivamente ao patriarcado, ao sistema capitalista imposto: atoparás noticias sobre as actividades 
da Marcha Mundial das Mulleres e as mobilizacións en Bolivia, Brasil, Chile, Europa, México, Perú 
e Québec. Noticias dos nosos aliados - Mulleres de Negro e o proceso do FSM - e un resumo do 
programa e das decisións tomadas durante o encontro do Comité Internacional da MMM na Granxa 
de Ulmeiro, en Portugal, a primeira semana de outubro.

[Índice]

1) Encontro do Comité Internacional da MMM

O primeiro e único encontro do Comité Internacional en 2007 foi realizado en Granxa de Ulmeiro 
[preto de Coimbra] en Portugal - do 4 ao 7 de outubro-. Oito das dez integrantes do Comité 
estiveron presentes: dúas representantes de África, dúas de Europa, tres do continente americano 
[incluíndo a Coordinadora Internacional] e unha de Asia [a outra representante do CI deste 
continente non puido participar por problemas de visado]. Participaron tamén dúas integrantes do ex 
Secretariado Internacional (SI) de Québec, dúas integrantes do equipo do SI actual e 10convidadas 
das CNs de Galiza e Portugal.

Durante catro días de reunións intensivas, elas tiveron a oportunidade de atoparse, coñecerse mellor, 
compartir experiencias, discutir diferentes temas e tomar decisións conxuntas sobre varios aspectos 
da Marcha Mundial das Mulleres a nivel internacional. O programa do encontro incluíu os seguintes 
puntos:

1. Socialización de noticias rexionais, presentadas por cada miembra do CI. 
2. Análise e aprobación da relatoría do penúltimo encontro do CI, realizado en decembro de 

2006. 
3. Análise do Plan Estratéxico de 2007-2010, resultados e indicadores. 
4. Discusión do FSM e do rol da MMM no mesmo Consello Internacional, Grupo de Enlace, o 
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evento en si mesmo, traballo con outros movementos sociais etc. 
5. Debates sobre dous campos de acción da MMM: violencia contra as mulleres e paz e 

desmilitarización. 
6. Discusión das finanzas, traspaso do Secretariado Internacional a Sãou Paulo, Brasil, e outros 

temas administrativos [páxina web, textos a ser publicados, actualización da lista de Grupos 
Participantes Activos -GPAs- etc]. 

7. Achaiadura inicial para o próximo Encontro da MMM en Galicia en outubro de 2008. 
8. Suxestións para o Día de Mobilización e Acción Global de 2008 (26 de xaneiro) e para a 

Acción Global da MMM de 2010 

A MMM no Foro Social Mundial (FSM)

Logo de moito debate, as integrantes do CI reafirmaron a importancia do FSM como un espazo por 
outra globalización, anti-capitalista e a importancia da presenza continua e a influencia da MMM 
nese mesmo espazo. Foi decidido que Wilhelmina Trout [que substituirá a Diane Matte] 
representará á MMM desde 2008 nas reunións tanto do Consello Internacional do FSM [CI-FSM] 
como do Grupo de Enlace - un grupo de facilitación que foi formado recentemente, e que ten a 
responsabilidade de acompañar á oficina do FSM, preparar as reunións do CI-FSM e apoiar o 
traballo dos grupos de traballo e comisións do CI-FSM. Continuarase mantendo a práctica de invitar 
ás activistas locais da Marcha no país/estado onde as reunións do CI-FSM sexan realizadas.

Tamén existe un Grupo de Facilitación dos Movementos Sociais, cuxa principal tarefa hoxe é a 
organización do 26 de xaneiro. Diane e Miriam continuarán representando á MMM nese espazo até 
o próximo encontro do CI da Marcha en abril de 2008. Finalmente, foi decidido reactivar o 
colectivo da MMM "Alianzas e Globalización" que será animado por Nadia, Wilhelmina, Diane e 
Miriam.

Propúxose que para o Día de Mobilización e Acción Global do 26 de xaneiro de 2008, a MMM 
organice mobilizacións públicas segundo a realidade local, pero que se lle dea visibilidade ao 
movemento e aos seus símbolos, como as "batucadas" feministas, slogans, cancións, panfletos etc. 
As integrantes do CI van apoiar ás CNs nas súas rexións na planificación e organización dos seus 
eventos. Á súa vez o SI creo un blog a través do cal estamos xa compartindo plans e preparativos da 
MMM para o 26 de xaneiro en todo o mundo [ver ítem 6 deste boletín para máis informacións].

Dous dos campos de acción da MMM: Violencia contra as mulleres/Paz e desmilitarización

Tomáronse as seguintes decisións no encontro do CI:

1. Continuar o debate sobre violencia contra as mulleres como unha forma estrutural de control 
dentro do sistema patriarcal. 



2. Reactivar o grupo de traballo (GT) da Marcha "Violencia contra as mulleres" que vai 
producir documentos para estimular o debate e promover accións. 

3. Determinar ata que punto o tema da prostitución está ou non está sendo discutido polas CNs. 
Jing [Filipinas] e Diane son responsables pola produción dun documento que reúna as 
posicións das CNs e que propoña métodos e contidos do debate sobre este tema antes do 
Encontro Internacional en Galiza 

4. Preparar [documentos preparatorios e de debate] e apoiar a presenza das delegadas 
Internacionais no seminario -Violencia cara ás mulleres e Militarización- que será realizado 
en México no primeiro semestre de 2008. 

5. Difundir a Declaración da MMM para o 25 de novembro de 2007 que denuncia a 
impunidade daqueles responsables por crimes contra mulleres en zonas de guerra e 
militarizadas. 

Para ver os documentos discutidos durante o encontro do CI, relativos a estes temas:

• A MMM e o FSM: Avaliación da Situación actual [Diane Matte, 2007]  
[Dispoñivel en Inglés, Fancés e Castelán] 

• Feminismos transnacionales: Cuestionando o futuro do feminismo no Foro Social Mundial   
[Janet Conway, 2007] [Dispoñíbel só en inglés] 

• Feminismos transnacionales e o Foro Social Mundial: Encontros e transformacións en   
espazos anti-globalización (Janet Conway, 2007] [Dispoñíbel só en inglés] 

• Feminismos transnacionales: resumo dos textos de Janet Conway   [Dispoñivel en Inglés, 
Fancés e Castelán] 

• A paz: o feminismo é peza que falta (Diane Matte, 2007)   [Dispoñivel en Inglés, Fancés e 
Castelán] 

• A paz como condición de vida (resumo do texto escrito por Josée Kuzinza, 2006)   
[Dispoñivel en Inglés, Fancés e Castelán] 

Encontro internacional da MMM en 2008

Obxectivos: Definir a Acción Global de 2010 da MMM; monitorear o Plan Estratéxico; revisar as 
normas e regulamentos; elixir 3 novas miembras do CI [e decidir como garantir a participación de 
Mulleres Indíxenas]; formación política; mobilización pública co tema ben común e soberanía 
alimentaria.

Cando: outubro de 2008, entre o 15 e 21

Onde: Vigo, Galiza

Delegadas: até tres (3) por CN
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Observador@s/Aliad@s: teremos invitadas e invitados, pero a súa presenza non debe superar o 
número de delegadas.

Suxestións para o día de formación: eco-feminismo, soberanía alimentaria ? importancia para as 
mulleres rurais e urbanas ? acceso ao auga, fortalecemento de alianzas, feminismo e educación 
popular?

Proposta de Acción Global para 2010: entre o 8 de marzo e o 17 de outubro, facer marchas de 10 
días (ou menos, dependendo do contexto local) a ser organizadas en varios países, unha tras outra. 
Esta idea será discutida coas CNs antes do Encontro Internacional, para que en Galicia podamos 
decidir as datas, número de países, símbolos, etc.

[Índice]

2) 17 de outubro: Marcha Mundial das Mulleres - Presente!

17 de outubro. Un día moi significativo para a historia da Marcha Mundial das Mulleres. No 17 de 
outubro "o Día Internacional pola Erradicación da Pobreza"? de 2000, logo de sete meses de 
accións nacionais en 161 países diferentes en todo o mundo para demandar solucións para a pobreza 
mundial e polo fin de todas as formas de violencia contra as mulleres, a nosa acción terminou 
triunfalmente coa entrega de 5.084.546 firmas á Secretaría Xeral da ONU en Nova York en apoio ás 
17 demandas da Marcha.

Ano tras ano, ese día transfórmase nun día no que nós mulleres facemos sentir, escoitar e ver a nosa 
presenza, en todo o mundo. Este ano non foi unha excepción. Recoñecendo o feito de que a brecha 
entre ricos e pobres -os que "teñen" e os que "non teñen"- continúa agrandándose, e que o control 
sobre a vida e corpos das mulleres a través da violencia mantén as proporcións alarmantes que tiña 
en 2000, a Marcha Mundial da Mulleres volveu mobilizarse en varias partes do mundo.

Nas Américas - de Sur a Norte- a bandeira da Marcha foi particularmente visible nesa data. En 
Bolivia, as cidades de Tarija e A Paz foron sede de eventos co-organizados pola MMM: na 
primeira, o mesmo 17 de outubro, realizouse un festival cultural e artístico pola -Equidad e 
Igualdade- organizado por AMUPEI [Asociación de Mulleres pola Equidad e Igualdade] e na 
última un evento moi exitoso chamado -Mulleres en Defensa da auga-, o día 11, no cal traballadoras 
rurais, indíxenas, intelectuais e invitadas internacionais discutiron a cuestión da auga desde unha 
perspectiva de xénero e as súas estratexias contra a privatización da auga. No veciño Perú, un 
boletín de catro páxinas [incluíndo o manifesto da MMM do 17 de outubro] foi producido e 
distribuído en varias actividades que se realizaron recentemente, incluíndo a Corte Nacional "ético-
política" para os dereitos económicos, sociais e culturais das mulleres.
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Durante este período, organizouse unha continuación do Foro Nyéléni [o 16 de outubro "Día 
Mundial da Soberanía Alimentaria"] en Chile co lanzamento da declaración -Mulleres pola 
soberanía alimentaria-, paralelo aos preparativos para a Carpa das Mulleres organizada durante o 
"Cume pola Amizade e Integración dos Pobos Ibero-Americanos" o 8 e 9 de novembro, un espazo 
no cal a MMM foi presentada publicamente, discutida e relanzada con organizacións e movementos 
locais de mulleres.

En México, a MMM lanzou a súa campaña -Un millón de firmas para esixir a seguridade da vida 
das mulleres-, demandando o fin da impunidade para aqueles que cometen violencia contra as 
mulleres e un conxunto de accións de urxencia por parte do goberno para enfrontar e erradicar o 
feminicidio e o abuso sexual [ver máis adiante os artigos -MMM en Chile- e -Actividades do 25 de 
novembro denuncian a violencia contra as mulleres-].

Marcha Mundial das Mulleres - Presente en todo Brasil! Para marcar o 17 de outubro, as miembras 
da MMM organizaron unha serie de actividades en diferentes estados: un manifesto presentado á 
poboación de Rio Grande do Norte reafirmando o compromiso das mulleres na loita contra o agro-
negocio, as sementes transxénicas e a destrución do medioambiente; un seminario en Sãou Paulo 
para debater soberanía alimentaria e integración das Américas; actividades rueiras nos estados de 
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

En Québec tamén varios eventos marcaron o Día Internacional pola Erradicación da Pobreza, o día 
elixido pola CN de Québec para lanzar a súa campaña pola autonomía económica das mulleres no 
país, "Fin da pobreza: unha elección da sociedade". En Montreal, activistas da MMM manifestaron 
a súa indignación pola ideoloxía e políticas ultraliberales do Instituto Económico de Montreal e 
demandaron un aumento inmediato do salario mínimo, mentres que mulleres con máscaras que 
marcharon pola cidade de Québec fixeron piquetes e pegaron panfletos en vitrinas de comercios 
exclusivos, como unha forma de dar visibilidade ás condicións de pobreza na cal moitas mulleres 
aínda viven escondidas. Elas expresaron o seu compromiso de loitar xuntas pola eliminación desa 
pobreza.

Nota especial: As nosas compañeiras de Irán non puideron mobilizarse o 17 de outubro debido á 
forte represión que enfrontan. Segue un e-mail que nos enviaron o 28 de outubro: "Queridas 
amigas; Non temos liberdade en Irán, o Goberno Iraniano é ditador, non podemos manifestarnos en 
Irán porque moitas mulleres están no cárcere. Liberdade para todas e todos"

Para máis información sobre a situación en Irán, por favor ver:
http://www.weforchange.info/english/ [Inglés]
http://www.learningpartnership.org/advocacy/alerts/iranwomenarrests0307 [Inglés]
http://www.weforchange.info/english/spip.php?rubrique7 [Francés]
http://www.weforchange.info/english/spip.php?rubrique12 [Españo]
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Para asinar a petición “Un millón de firmas” [Inglés/Francés] 
http://www.we4change.info/spip.php?article19
e a petición para liberar a todas as mulleres activistas en Irán: 
http://www.PetitionOnline.com/maryam20/petition.html

[Índice]

3) Noticia de última hora: Lei Marcial imposta en Paquistán

Considerando a gravidade da actual situación política en Paquistán, un país no que a MMM ten 
unha forte presenza, consideramos que era importante incluír algúns parágrafos sobre a situación 
neste boletín.

Desde o 3 de novembro, o goberno militar de Paquistán, presidido polo xeneral Musharraf impuxo 
o Estado de Sitio [léase -Lei Marcial-] no país, disolveu a Corte Suprema e silenciou á prensa. A 
sociedade civil - e en particular avogados, xuíces, xornalistas, líderes de partidos da oposición e 
activistas de dereitos humanos- saíron masivamente a protestar como non fora feito nunca e están 
sendo brutalmente reprimidos, golpeados, arrestados e mantidos en arresto domiciliario ou en 
custodia [en xeral en confinamento solitario ou sendo torturados].

Pero o pobo de Paquistán non aceptará unha ditadura militar. A resistencia popular foi forte e 
organizada e o pobo de Paquistán non será silenciado. As mulleres están tamén moi involucradas 
nas protestas contra o goberno e este correio-el da MMM do 5 de novembro móstrao claramente:

"Hoxe protestamos contra a acción do goberno fronte ao Club de Prensa, unha maioría de  
mulleres de diferentes clases sociais, xornalistas e avogadas estiveron alí, protestando contra a  
acción do goberno. Un gran número de policías e homes armados rodeounos e golpeou  
brutalmente con paus. Logo, encerráronnos no Club de Prensa e negáronse a liberarnos.  
Comezamos a gritar dentro do club e eles comezaron a arrestar ás manifestantes".

E o 8 de novembro elas enviáron-nos a seguinte mensaxe:

"Estamos pasando por unha situación crucial en Paquistán, impúxose a Lei Marcial?centos de  
avogados, líderes políticos, profesionais e membros da sociedade civil foron arrestados; non  
podemos manifestarnos contra o goberno militar por esta acción. Prohibíronse as reunións  
públicas. Agora quen somos membro de organizacións sociais e activistas de dereitos humanos  
planeamos realizar manifestacións lóstrego en lugares públicos por 10 a 15 minutos con  
pancartas, para que cando a policía veña a arrestarnos, podamos deixar rapidamente o lugar.  
Fixémolo dúas veces, e o pobo estanos apoiando".
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A MMM continúa estando activa en Paquistán e na rexión do Sur de Asia a pesar da represión. 
Planificáronse encontros en cinco países ata o fin de ano -India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal- co 
obxectivo de: reorganizar a MMM na rexión, fortalecer aquelas CN onde existen e crealas onde non 
existen; discutir os catro campos de acción da Marcha [violencia cara ás mulleres, ben común, paz e 
desmilitarización e mulleres e traballo] e mobilizar ás mulleres para cambiar as políticas públicas 
destinadas a elas; reestablecer os vínculos entre os niveis nacionais e internacionais da Marcha; 
planear as actividades no marco do Plan Estratéxico 2007-2010.

A MMM declara a súa solidariedade coas mulleres e homes de Paquistán, continúa acompañando a 
situación de cerca e creou un blog onde hai información actualizada [en inglés]: http://pakistan-
wmw.blogspot.com/

[Índice]

4) MMM en Chile: a loita das mulleres e o neoliberalismo

A Marcha Mundial das Mulleres en Chile reorganizouse no proceso preparatorio do Cume pola 
Amizade e a Integración dos Pobos Iberoamericanos que se realizou entre o 8 e 10 de novembro en 
Santiago de Chile, de forma paralela ao Cume de presidentes.

Responderon ao chamado de ANAMURI [Articulación Nacional de Mulleres Rurais e Indíxenas] 
para rearticular a MMM, mulleres da Coordinación Nacional Campesiña, de organizacións 
populares urbanas como REMOS e MEMCH, de organizacións de mozas, de centros de 
investigación, ademais de redes feministas de saúde, violencia e economía.

A Carpa da Marcha Mundial das Mulleres estivo sempre chea, con talleres e paneis que fixeron 
achegues para os nosos catro campos de acción. Fixéronse debates sobre traballo reprodutivo, 
asalariadas agrícolas, cambio climático, violencia sexista, saúde reprodutiva, mulleres e política, 
integración rexional, ademais dunha sesión sobre a construción da MMM.

Ás chilenas de todas as rexións do país sumáronse mulleres de Arxentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Cuba, México, Paraguai, Perú, Venezuela que se foron ben animadas para fortalecer ou 
iniciar a MMM nos seus países. Tamén se conformou unha comisión de traballo sobre as condicións 
de traballo das asalariadas agrícolas na agro-exportación, articulando experiencias de Chile, 
Colombia e Perú.

Contribuímos na elaboración da declaración final do Cume:

Declaración Final do Cume pola Amizade e a Integración dos Pobos Iberoamericanos

http://www.marchemondialedesfemmes.org/themes/alliances_mondialisation/cmicarticle.2007-11-19.1027186636/es
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5) Actividades do 25 de novembro denuncian a violencia contra as mulleres

En todo o mundo, o 25 de novembro é unha ocasión para que as feministas nos mobilícemos para 
denunciar e combater as violencias sufridas polas mulleres e para propor medidas para pór fin a 
tales agresións.

Ao longo de 2007, os diversos grupos asociados á Marcha Mundial das Mulleres -especialmente en 
México e Francia- prepararon accións de gran porte en torno dese tema. Tamén en función desa 
data, o Comité Internacional divulgou unha declaración da Marcha Mundial das Mulleres que 
denuncia a impunidade dos responsables por crimes contra mulleres en zonas de guerra e 
militarizadas. Para ver o documento completo:

Declaración da Marcha Mundial das Mulleres que denuncia a impunidade dos responsables 
por crimes contra mulleres en zonas de guerra e militarizadas [Dispoñivel en Inglés, Fancés e 
Castelán]

México: campaña -Un millón de firmas para esixir a seguridade da vida das mulleres-

O alarmante aumento do feminicidio e dos casos de violencia contra as mulleres rexistrado en 
México nos últimos anos é o que deu orixe a esta campaña, convocada pola Marcha Mundial das 
Mulleres, o Espazo Feminista e a Vicepresidencia de Equidad e Xénero da UNT (Unión Nacional 
de Traballadores). Lanzada o 11 de setembro deste ano, a campaña esixe o fin da militarización do 
país, a liberdade inmediata das mulleres presas políticas e o fin do feminicidio e da impunidade. A 
campaña esixe tamén que sexa decretada un alerta de urxencia no marco da Lei Xeral de Acceso 
das Mulleres a unha Vida Libre de Violencia. Aprobada o 16 de decembro de 2006 pola Cámara de 
Deputados, esa lei é resultado da intensa mobilización das mulleres en México contra o feminicidio. 
Podes atopar na páxina da Marcha o texto "A violencia feminicida en México", que relata en 
detalles os avances representados pola lei.

Tamén no marco da campaña, foron realizados debates sobre a violencia e realizáronse marchas 
entre outubro e novembro [talles como o Foro -Mulleres, Violencia e Impunidade- o día 26 de 
outubro na Cidade de México] e continuarán ata 2008. Podes ler máis detalles sobre a campaña en: 
Mulleres, Violencia e Impunidade

Impunidade e violencia de Estado

http://www.marchemondialedesfemmes.org/themes/trafic_sexuel/cmicfolder.2007-11-20.9792176640/cmicarticle.2007-11-20.0092535005/es
http://www.marchemondialedesfemmes.org/themes/trafic_sexuel/cmicfolder.2007-11-20.9792176640/cmicarticle.2007-11-20.2841791021/es
http://www.marchemondialedesfemmes.org/themes/trafic_sexuel/cmicarticle.2007-11-21.1815555251/es
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A campaña alerta sobre a responsabilidade dos gobernos e dos Estados no combate ou no impulso 
dado á violencia contra as mulleres. No caso mexicano, ao deixar aberto o camiño da impunidade e 
militarizar o país, o goberno que, debería garantir o dereito á vida, acaba volvéndose o principal 
agresor das mulleres. Segundo un informe enviado ao Parlamento Europeo, foron 6000 as mulleres 
e nenas asasinadas entre 1999 e 2006. Soamente en 2004, foron asasinadas 1205 nenas.

O Estado mexicano, a través das súas forzas militares e policiais, a estado utilizando a violencia 
sexual como forma de intimidar ás mulleres organizadas. Os números son emblemáticos. Apenas en 
Cidade Juárez, caso emblemático na fronteira con EEUU, houbo 464 asasinatos de mulleres entre 
1993 e 2006. Abusos sexuais de mulleres indíxenas e nenas foron rexistrados en varios outros 
estados de México. Desde 1994, existen oito casos documentados de violación de 35 mulleres por 
soldados en Chiapas, Oaxaca, Guerreiro sen castigo aos culpables. Ata coa proxección internacional 
que eses casos gañaron, poquísimos son aqueles casos levados a tribunal civil en México.

Finalmente, a campaña alerta sobre os riscos da Alianza para a Prosperidade e a Seguridade de 
América do Norte [ASPAN], acordos impulsados desde Estados Unidos con México e Canadá que 
prevén a forte militarización da fronteira e de zonas onde hai unha gran mobilización popular. O 
actual goberno, elixido de xeito fraudulento en xullo de 2006, asinou a súa posición de apoio ao 
ASPAN, a pesar dos innumerables riscos e argumentos contrarios á alianza, presentados polas 
diversas organizacións sociais do país.

Europa e Francia: Brassard denuncia violencia e simboliza apoio ás vítimas

Co slogan "Nin unha máis!" a coordinación europea da Marcha Mundial das Mulleres lanzou en 
París, o día 24 de novembro a "Campagne Brassard" [campaña brazalete] contra a violencia 
perpetuada contra as mulleres. Participantes - mulleres e homes- utilizan un brazalete, simbolizando 
que unha muller foi asasinada. Ademais de denunciar publicamente a violencia, o brazalete é un 
símbolo de apoio ás vítimas e de alerta aos agresores. En Francia, a campaña demanda que a Lei 
Marco contra as Violencias sexa votada e aplicada en todas as súas dimensións, principalmente na 
prevención, considerando que apenas a represión non basta.

Durante todo o desenvolvemento da campaña, que se estenderá polo menos ata 2008, a Marcha 
reforzará que a violencia contra as mulleres non se orixina apenas na relación conxugal, senón que é 
favorecida polo funcionamento de sociedades patriarcales, é tolerada ou xerada polas sociedades ou 
polos Estados, no seo das familias, na rúa, nos lugares de traballo e durante as guerras.

Para máis informacións:

México - ciam@laneta.apc.orgEste enderezo de correo-e está a ser protexido de robots spamers, 
precisas activar o JavaScript para velo / cofemo@yahoo.com.mxEste enderezo de correo-e está a 
ser protexido de robots spamers, precisas activar o JavaScript para velo / 

mailto:cofemo@yahoo.com.mx
mailto:ciam@laneta.apc.org


codimuj@yahoo.com.mxEste enderezo de correo-e está a ser protexido de robots spamers, precisas 
activar o JavaScript para velo / Mujeres para el Diàlogo - Cerro gordo #253 Col. Campestre 
Churubusco. 04200 México D.F.
França - Coordination Française Marche Mondiale des Femmes 5/7 rue des Envierges 75202 Paris, 
marchfem@ras.eu.orgEste enderezo de correo-e está a ser protexido de robots spamers, precisas 
activar o JavaScript para velo , Tel : 0680639525
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6) Rumbo ao día de mobilización e acción global e ao Foro Social Mundial 2009 na Amazonia

A preparación do 26 de xaneiro de 2008, día de mobilización e de acción global, foi un dos temas 
principais da reunión do Consello Internacional do Foro Social Mundial (CI-FSM), realizada entre 
os días 29 de outubro e o 1 de novembro en Belem do Pará, Brasil. Miriam Nobre e Diane Matte 
participaron do encontro que, entre outros puntos, iniciou as discusións sobre o FSM a ser realizado 
en xaneiro de 2009 na Amazonia [en Belem] e definiu a formación dun grupo de enlace responsable 
pola facilitación das comisións e grupos de traballo do CI.

A reunión plenaria foi precedida por reunións dos grupos de traballo e comisións do CI de 
avaliación, facilitación, mobilización, estratexias, expansión, contidos e metodoloxía e recursos. As 
reunións, que contaron con preto de 150 participantes de organizacións de todo o mundo e cunha 
forte presenza local, profundaron o carácter do FSM como espazo estratéxico na afirmación das 
organizacións que traballan pola construción doutro mundo posible e pola profundización de 
proxectos alternativos ao modelo neoliberal. O informe completo da reunión estará dispoñible á 
brevidade na páxina do FSM: www.forumsocialmundial.org.br

O día 28 de outubro, foi realizada unha Asemblea de Movementos Sociais con participantes de 
movementos locais e internacionais que prepararon conxuntamente un reforzo ao chamado para o 
día de mobilización e acción global considerando este momento como parte da preparación para o 
FSM 2009 na Amazonia. A declaración completa titulada: "Rumbo a Belem: a rede internacional 
dos movementos sociais chama a saír ás rúas o 26 de xaneiro de 2008 para unha acción conxunta 
por outro mundo" pode ser lida na páxina da Marcha Mundial das Mulleres.

A Marcha no 26 de xaneiro

En diversos países, a Marcha Mundial das Mulleres xa comezou a facer os seus preparativos para o 
26 de xaneiro, tanto na articulación con outros movementos como de forma independente, pensando 
esa xornada como unha etapa de mobilización rumbo ao 8 de marzo. Integrantes das coordinacións 
de Québec, Brasil, México, Guatemala, Perú, Cuba, Paquistán e Kenia xa informaron que están 
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preparando actividades para o 26 de xaneiro.

O secretariado Internacional da Marcha creou un blog
[ http://wmw-action26january.blogspot.com ]
para que os diversos grupos e coordinacións nacionais da Marcha de todo o mundo coloquen 
informacións sobre as actividades que van realizar. Nese blog tamén pode ser atopada unha guía 
rápida de como organizar unha batucada como esta é organizada pola Marcha en Brasil. A proposta 
é que , durante a semana que antecede ao día 26 de xaneiro, sexan realizados debates, encontros, 
seminarios de formación e profundización ao redor dos temas que a Marcha traballa, escollidos 
libremente polos grupos locais. As actividades preparatorias poden incluír a construción de 
instrumentos, que poden ser utilizados o 26 nunha actividade de visibilidade e diálogo coa 
sociedade, con panfleteada e batucada.

Os grupos da Marcha poden enviar á secretaria internacional unha breve descrición da acción 
específica que están organizando, mencionando o seu nome, dirección de correo, a actividade que 
está organizando, a data, hora e o lugar onde a realizará. A información debe ser enviada aos 
correos nathalia@marchemondiale.orgEste enderezo de correo-e está a ser protexido de robots 
spamers, precisas activar o JavaScript para velo e globalaction@wsf2008.netEste enderezo de 
correo-e está a ser protexido de robots spamers, precisas activar o JavaScript para velo 

Un tríptico con máis información sobre o 26 de xaneiro e sobre como promover as mobilizacións 
pode ser descargado no blog ou no sitio do Foro Social Mundial:

- Português: http://www.forumsocialmundial.org.br/download/folder_2008_pt.pdf
- Castelán: http://www.forumsocialmundial.org.br/download/folder_2008_es.pdf
- Français: http://www.forumsocialmundial.org.br/download/folder_2008_fr.pdf
- English: http://www.forumsocialmundial.org.br/download/folder_2008_en.pdf
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7) Conferencia Internacional das Mulleres de Negro

Mulleres de Negro é unha rede internacional de mulleres feministas e antimilitaristas que traballan 
pola paz opóndose ás guerras, denunciando a violencia específica contra as mulleres e buscando a 
participación feminina na resolución de conflitos e nas negociacións de paz. O seu obxectivo é 
terminar cunha cultura de violencia, dominación, agresións a persoas, destrución de convivencia e 
medio ambiente. Acreditan que conseguir unha cultura de paz é imposible se non se cambia a 
estrutura patriarcal enraizada na apropiación e objetualización das mulleres, e estendida a 
todas/volas\/vos diferentes, estrutura conseguida e mantida por medio da violencia. Pensan que 
unha das vías que posibilitan ese cambio é a creación dunhas relacións entre mulleres, adecuadas e 
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válidas, horizontais e solidarias, limpas da verticalidad, jerarquización, privatización da 
información, manipulación, etc. de que están impregnadas as relacións na estrutura patriarcal. A 
rede internacional de Mulleres de Negro celebrou o seu décimo cuarto encontro en Valencia, do 16 
ao 20 de agosto. Asistiron unhas 400 mulleres de 40 asociacións do mundo enteiro. O tema central 
foi "Relacións entre mulleres como política alternativa para a paz: Mulleres de Negro reflexionan 
sobre Mulleres de Negro" e a programa incluíu as seguintes discusións: Redes, Nós e as violencias, 
Conflitos, Procesos, Nós - Activistas de Mulleres de Negro, Mulleres do Mundo e unha 
concentración na Praia da Malvarrosa. Tamén houbo varios talleres, moitos deles de solidariedad, 
de contar a situación que sofren algunhas zonas e de discutir como o militarismo entra nas nosas 
vidas nas nosas sociedades.
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8) Axenda de eventos / Contáctar

Segue os eventos internacionais nos que a Marcha Mundial das Mulleres estará presente nos 
próximos meses:

2007
6 a 10 de decembro: "Vila Solidaria para un Planeta Cool", organizado por Via Campesiña, Bali, 
Indonesia [evento paralelo á Conferencia sobre Cambio Climático]
7 a 9 de decembro: Acción Alternativa ao Encontro Europa - África, Lisboa, Portugal
10 a 12 de decembro: Encontro Mundial sobre Democracia Participativa, Lyon, Francia
28 a 31 de decembro: Encontro de Mulleres Zapatistas, Chiapas, México

2008
26 de xaneiro: Proceso FSM: día de mobilización e acción global

Novos teléfonos do Secretariado Internacional
Informamos que o Secretariado Internacional da MMM ten novos números de teléfono:
Tel: ( 55) 11 3032-3243 / Fax: ( 55) 11 3032-3239
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9) Próximo número

Especial libre comercio, con artigos sobre:
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• As ameazas representadas polo ASPAN [Alianza para a Prosperidade e a Seguridade de 
América do Norte]. 

• Enlazando Alternativas - Rede Bi-rexional Europa- América Latina e Caribe 
• Acordo de Asociación Económica - África- Unión Europea 
• Costa Rica: Avaliación do plebiscito contra o tratado de libre comercio 

------------
Comité Internacional da MMM:
Miriam Nobre (Secretariado Internacional), Nana Aicha Cissé e Wilhelmina Trout (África), Ynares 
Caridade (Jing) e Saleha Athar (Ásia), Farida o Nakash (Oriente Medio), Rosa Guillén e Gladys 
Alfaro (Américas), Celina dous Santos e Nadia de Mond (Europa).

Secretariado Internacional - MMM:
Rua Ministro Costa e Silva, nº 36, Pinheiros
Sãou Paulo - SP - Brasil
Cep: 05417-080
Tel. 55 11 3032-3243 / Fax: 55 11 3032-3239
E-mail: info@marchemondiale.orgEste enderezo de correo-e está a ser protexido de robots spamers, 
precisas activar o JavaScript para velo 
site : www.marchemondiale.org

Elaboración e organización dos textos deste número polo equipo do SI:
Alessandra Ceregatti, Célia Alldridge, Maria Curione, Miriam Nobre e Nathalia Capellini

Tradución e revisión:
Angela Noronha, Catherine Degoulet, Maité Chairos

Tradución e revisión na Galiza:
Coordenadoral Local de Ferrol Terra
FERROL TERRA: Escola Fonte do Campo S/N
15500 Fene
Telfs 652201003 - 667685430 - 696732735
[http://feminismo-ferrolterra.blogspot.com]
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Novib, Fondo Global para as Mulleres, Fondo Non Violencia, Oxfam GB Sur América, 
Desenvolvemento e Paz, E-CHANGER.

Sãou Paulo, novembro 2007 


