
WOMEN’S INTERNATIONAL LEAGUE FOR PEACE AND FREEDOM 
Acte públic en solidaritat amb els pobles de Síria organitzat per Tadamon.cat – 19 de març de 2017 
 
Avui volem prendre la paraula per recordar especialment a les dones sirianes.  
 
A les dones que des d’abans de la revolució lluitaven pels drets humans i per la fi de lleis i pràctiques 
discriminatòries.  
A les dones que van participar de forma activa i pacífica en la revolta contra el règim opressiu de Bashar al-
Assad per demanar justícia, llibertat, dignitat i justícia social. 
A les dones i totes les veus que van quedar invisibilitzades per la repressió del règim, per la deriva de violència 
i la creixent militarització del conflicte. 
A les dones, les milers de dones detingudes pel seu activisme, per la seva ideologia, per la seva feina en favor 
d’un canvi profund a Síria. 
A les dones que han estat segrestades o detingudes com una forma de pressió per a la rendició dels seus 
familiars, per demanar rescats o exigir la entrega d’armes. 
A les dones que han patit tortures, maltractaments i múltiples formes de violència sexual a les presons del 
règim, a mans de milícies pro-governamentals i de altres grups armats, com ISIS/Daesh.   
A les dones que han abandonat casa seva, els seus pobles, les seves ciutats, el seu país en un intent per 
protegir-se i protegir als seus i que en el camí han hagut de conviure amb la misèria, els assetjaments, la 
precarietat i la desesperança. 
A les dones que desconeixen on son els seus pares, marits, companys, germans, cosins.  
A totes les que han perdut la vida o que han vist morir els seus fils i filles en mig d’ofensives criminals i d’una 
violència fora de si i indiscriminada contra la població civil.  
A les dones embarassades que han patit avortaments o dificultats al part per manca d’assistència mèdica en 
un context de destrucció sistemàtica i deliberada de les infraestructures hospitalàries. 
A totes les dones i nenes que han estat subjectes a situacions d’explotació sexual, prostitució o que han acabat 
en matrimonis forçats i precoços, sobretot en països veïns de Síria que han rebut el major nombre de persones 
refugiades.  
A les dones que juntament amb les seves famílies intenten reconstruir una nova vida fora de Síria amb el 
patiment constant per totes les persones que han deixat enrere.  
 
Volem recordar, però, que tot i el sofriment i les greus conseqüències de la violència a Síria, les dones no han 
estat no més víctimes del conflicte. Dones sirianes han demostrat una extraordinària resiliència i capacitat per a 
tirar endavant en mig d’aquesta foscor.  
Tot i els riscos per a la seva seguretat, moltes dones sirianes han pres la iniciativa per afavorir treves, alts el 
foc i per afavorir intercanvis de presoners.  
Dones sirianes s’han involucrat en activitats humanitàries i educatives i en altres per evitar el reclutament forçat 
de menors o s’han organitzat per exigir públicament la fi d’assetjaments criminals, com a Darayya. 
Dones sirianes han continuat treballant per documentar els múltiples abusos als drets humans a Síria, per 
mantenir les línies de comunicació i els fluxos d’informació sobre el dia a dia a les zones més afectades per la 
violència. 
Dones sirianes s’han connectat amb dones d’altres països, com Bòsnia, per aprendre de les seves 
experiències i preparar un futur en el que es pugui fer front a les conseqüències de la violència sexual. Altres 
han començat a treballar en un escenari de transició i en una nova Constitució siriana que garanteixi la igualtat 
entre dones i homes.  
Dones sirianes han demanat un procés de pau inclusiu i una major presència a les rondes de negociació 
promogudes per la comunitat internacional, tot i que encara no han tingut prou ressò... Altres s’han mobilitzat –
com fa unes setmanes a Ginebra– per exigir l’alliberament de milers i milers de presoners i per conèixer on son 
els seus familiars desapareguts. 
 



Ja es hora d’escoltar les seves veus. De posar fi a la impunitat davant de tant greus violacions a les drets 
humans. De deixar de ser observadors passius davant de la violència brutal a Síria. Com diu l’escriptora siriana 
Samar Yazbek, tot i les diverses formes de violència que han hagut d’afrontar –els crims de al-Assad, la 
brutalitat de grups radicals i totes les conseqüències de la guerra–, les dones sirianes continuen avançant per 
un camí que les haurà de conduir a un escenari de justícia, llibertat i dignitat. En aquest camí, es mereixen tot 
el nostre suport. 


