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Askatasunak mugimendua adier
atzen du

Libertad significa movimiento

Liberté signifie mouvement

Freedom means movement

Aquest podria ser qualsevol viatge. Un viatge de plaer, un 
viatge per visitar  persones estimades, un viatge de relax 
o un viatge per desconnectar de la rutina. No obstant, 
per a moltes persones aquest no és un viatge qualsevol, 
és el viatge de la seva vida. 

Hi ha viatges que duren hores, dies, mesos, anys... 
o tota una vida. Aquest viatge per tu durarà el que 
duri el teu pas per l’exposició. Volem mostrar-te una 
xicoteta part d’una realitat global des d’una mirada 
feminista, internacionalista i intercultural que ens ajudi a  
apropar-nos a la vida de qualsevol persona que ha  
emprès un procés de migració en cerca de refugi,  
abordant l’origen, el trànsit i el destí. 

Comencem aquest viatge; el seu viatge, 
el nostre viatge, el teu viatge...

Entrepobles 
és una associació independent i laica, constituïda en 1988 pels Comitès de Solidaritat amb 

Amèrica Llatina, que a través de la cooperació internacional solidària, l’educació emancipadora 

i el suport als moviments socials alternatius, pretén intervenir en el procés de transformació 

social per a permetre la satisfacció per a qualsevol persona, tant dones com a homes, i 

en qualsevol lloc del món, dels drets humans, polítics, econòmics, socials, mediambientals 

i culturals. En aquesta tasca Entrepobles considera necessari centrar especialment el seu 

treball en aquells sectors i col·lectius socials més exclosos, discriminats i empobrits, des 

d’una perspectiva feminista i d’ecologisme social.

Coordinació, disseny i edició: 
Montse Benito Soriano, Montse Carrillo Font, Natalia Riera Manzano, 
Àlex Guillamón Lloret, Alba Onrubia García i Beatriz Plaza Escrivà.
*Agraïment a l’organització  Ecuador Etxea per la cessió d’imatges.

Amb el suport de 
l’Ajuntament de Barcelona 
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INICIEM EL VIATGE
Conceptes Clau

Per tu retorno d’un exili vell
com si tornés d’enlloc. I alhora et sé
terra natal, antiga claror meva,
i l’indret on la culpa es feia carn.

Retorno en tu, per tu, a l’espai cec
d’on vaig fugir sense poder oblidar;
desig sense remei, ferida arrel
arrapada, clavada cos endins.

Per tu retorno d’un exili vell,
refugi contra tu, des d’on trair
la primera abraçada i on triar,
des de l’enyor, l’escanyall d’unes mans.

Retorno en tu, per tu, al vell jutjat
sense horari ni nom, fosa en la pell
dels teus camins que em coneixen la pell,
closa en els ulls que ja gosen fitar
el teu esguard, com si tornés d’enlloc.

Maria Mercè Marçal

Emigració 
Acte de sortir d’un Estat amb el propòsit d’establir-
se en un altre. Les normes internacionals referents 
als Drets Humans recullen el dret de tota persona de 
sortir de qualsevol país. Solament en determinades 
circumstàncies, l’Estat pot interposar restriccions a 
aquest dret. Les prohibicions de sortida d’un país es 
recullen, en general, mitjançant ordres judicials. 

Desplaçament forçat   
Moviment de població fora del seu lloc d’origen o de 
residència habitual, de caràcter temporal o permanent, 
i en general a gran escala, que té un caràcter 
involuntari, és a dir, és motivat per la pressió 
o les amenaçades de factors externs actuant aïlladament 
o en conjunció. Els principals factors que causen el 
desplaçament forçat són els conflictes, la pobresa, 
les guerres, la persecució i les vulneracions dels 
drets humans. 

Condició de 
persona refugiada    
Es reconeix a tota persona que, a causa de fonamentats 
temors de ser perseguida per motius d’ètnia, religió, 
nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a 
determinat grup social, de gènere o orientació sexual, 
es troba fora del seu país d’origen i no pot o, a causa 
d’aquests temors, no vol acollir-se a la protecció del 
seu país, o a l’apàtrida què, no tenint nacionalitat 
i trobant-se fora del país on abans tingués la seva 
residència habitual, pels mateixos motius no pugui o, 
a causa d’aquests temors, no vulgui retornar-hi, 
i no estigui incurs en alguna de les causes d’exclusió 
o de les causes de denegació o revocació.

Dret d’Asil     
Protecció dispensada per un Estat, dintre de l’àmbit 
de la seva sobirania, a tota persona a qui se li haguí 
reconegut la condició de refugiada. 

Immigració
Procés pel qual persones no nacionals ingressen a un 
país extern amb la intenció d’establir-se en ell, bé 
sigui de forma temporal o permanent. 

Migració
Moviment de població cap al territori d’altre Estat o 
al dintre d’un mateix, que compren tot el moviment de 
persones sigui quin sigui la seva mida, composició 
o causes: inclou migració de persones refugiades, 
persones desarrelades o migrants econòmiques. 

Protecció 
internacional  
L’empara concedida amb la protecció internacional 
(terme que engloba tant el dret d’asil com la protecció 
subsidiària) que consisteix en la no devolució ni 
expulsió de les persones a qui se’ls hagi reconegut 
aquest dret, així com en l’adopció de les mesures 
previstes en la normativa espanyola, la de la Unió 
Europea i en els convenis internacionals ratificats per 
l’estat espanyol mentre subsisteixin les circumstàncies 
en virtut de les quals se’ls concedeix el dret d’asil 
o de protecció subsidiària.
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en el món,  

en aquest precís minut
s’estan produint 

20 nous desplaçaments forçats 
a conseqüència de conflictes, 

guerres,persecucions o inundacions, 
fortes tempestes o canvis en el clima, 

que han convertit els seus territoris en 
llocs inhabitables.

CAUSES DELS MOVIMENTS MIGRATORIS
Amb la globalització han variat tant les lògiques dels processos migratoris com la forma de 
percebre’ls. Les causes que ens impulsen a migrar són moltes, diverses, complexes i variants, però 
la major part d’elles actualment són de caràcter forçat. 

Entre les causes que hi trobem podem destacar les següents:
•	 Socioeconòmiques: causades per la manca de feina i/o la pobresa extrema.
•	 Ambientals: esdevingudes per impactes ocasionats pel clima i/o la contaminació, 
 com poden ser la desertització o la pèrdua de terrenys de conreu.
•	 Polítiques: relacionades directament amb les situacions de conflictes armats, guerres o 

persecucions per motius de gènere i/o diversitat sexual, per raons ideològiques, físiques, 
religioses o culturals, entre altres.

•	 Causes	socials	i	culturals: solen tenir un caràcter menys forçat, i estan lligades a 
 la recerca d’una major llibertat i/o millora de la qualitat de vida.

En l’actualitat hi ha 244 milions de persones en el món 
que viuen en moviment, tinguin o no documentació 
reglada, en països diferents dels que van néixer. Hi ha 
65,6 milions de persones  que s’han vist obligades a 
fugir de les seves llars. De les que quasi 22,5 milions 
han obtingut o estan en vies d’obtenir la condició de 
refugiada, de les quals més de la meitat són persones 
menors de 18 anys*.

ORÍGEN

65,6 MILIONS      
  

*Les dades exposades s’ubiquen temporalment a l’any 2018.

DESPLAÇAMENTS FORÇATS     
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L’ascens del patriarcat capitalista 

junt amb l’ascens de la indústria dels 
combustibles fòssils i la consolidació del 

poder del gran capital comença amb la creació 
de les corporacions, com la Companyia de les 

Índies Orientals, i el colonialisme
Vandana Shiva”

ORÍGEN       (II)
IMPACTES DE LES 
POLÍTIQUES NEOLIBERALS 
EN UN MÓN GLOBALITZAT

“ [SOBRE L’ESPIRAL DE LA DESTRUCCIÓ DEL PLANETA]

L ’extractivisme del sistema capitalista 
heteropatriarcal genera cada cop més 
situacions de violència pel control dels 

bens naturals en aquells territoris o països on hi 
ha abundància d’aquests recursos i/o una àmplia 
població en edat de treballar. En aquestes situacions, 
les dones i les persones d’identitats i/o gèneres 
diversos, afronten especialment diferents violències 
tant directes com indirectes.

Distingir el caràcter forçat dels moviments de 
població que han estat conseqüència del model 
de desenvolupament imposat per les empreses 
transnacionals implica;  

•	Denunciar i visibilitzar la relació entre la 
inversió estrangera, el poder corporatiu i el 
desplaçament forçat.

• Incidir en desmuntar els discursos que obvien 
les causes que originen els processos migratoris. 

•	 Reivindicar instruments internacionals que 
permetin demandar les vulneracions de drets 
humans i ambientals per part de 

 les grans corporacions.
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TRAJECTE (I)
VIOLÈNCIES

TRACTA DE PERSONES 
Captació, transport, trasllat, acollida o recepció de persones, recorrent a l’amenaça o a 
l’ús de la força o altres formes de coacció, el rapte, el frau, l’engany, l’abús de poder 
o d’una situació de vulnerabilitat o a la concessió o recepció de pagaments o beneficis 
per obtenir el consentiment d’una persona que tingui autoritat sobre altra, amb finalitats 
d’explotació. Aquesta explotació inclourà, com a mínim, l’explotació de la prostitució aliena 
o altres formes d’explotació sexual, treball o serveis forçats, l’esclavitud o les pràctiques 
anàlogues a l’esclavitud, la servitud o l’extracció d’òrgans. 

              FONT: CONVENCIÓ DE NACIONS UNIDES CONTRA LA DELINQÜÈNCIA ORGANITZADA TRANSNACIONAL I ELS SEUS PROTOCOLS.

TRÀFIC IL·LÍCIT DE PERSONES 
S’entén com la facilitació de l’entrada il·legal d’una persona en un Estat Part del qual 
aquesta persona no sigui nacional o resident permanent, amb la finalitat d’obtenir, directa o 
indirectament, un benefici financer o altre de caràcter material. 

                       FONT: CONVENCIÓ DE NACIONS UNIDES CONTRA LA DELINQÜÈNCIA ORGANITZADA TRANSNACIONAL I ELS SEUS PROTOCOLS.

TRÀFIC IL·LÍCIT 
DE PERSONES

TRACTA DE 
PERSONES

Bé jurídic 
vulnerat Normes d’immigració Drets Humans Fonamentals

Àmbit d’actuació Sempre Internacional Nacional o Internacional

Consentiment Rellevant i conscient en la 
seva totalitat

Irrellevant per haver sigut 
consentit mitjançant l’engany 
i/o altres formes de coacció

Finalitat
Aconseguir que la persona 
entri en un país de 
forma il·legal

Explotació

Relació entre 
les parts

La persona és considerada 
com a clienta

La persona és considerada 
com una mercaderia

Els interessos econòmics relacionats directament amb l’explotació dels 
recursos naturals i de la força de treball, necessiten la violència per 
sostenir-se. Al llarg del trajecte migratori se solen donar les majors 

pràctiques de violència. Aquestes violències tenen un impacte diferent 
segons la corporeïtat i/o identitat de la persona que les sofreixi. 

Les relacions de poder derivades dels rols tradicionals i les desigualtats 
de gènere determinen el procés migratori alhora que s’hi veuen afectades 
i transformades, generant tota una gama de vulnerabilitats i riscos 
(vexacions, assalts, violència sexual, amenaces, extorsió, precarització de 
les condicions de vida, malaltia, explotació laboral, criminalització, mort, 
etc.), que acompanyen el camí.

DIFERÈNCIA ENTRE TRACTA I 
TRÀFIC IL·LÍCIT DE PERSONES

5
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TRAJECTE (II)
TANQUES, MURS, REIXATS.... 
TOTES SON BARRERES
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Els murs que 
divideixen el món
1 EUA-Mèxic
2 EUA-Mèxic
3 EUA-Guantánamo
4 Ceuta-Marroc
5 Melilla-Marroc
6 Marroc-Algèria
7 Marroc-Sàhara 

Occidental
8 Tunísia-Líbia
9 Kenya-Somàlia
10 Zimbabwe-Zàmbia
11 Botswana-

Zimbabwe
12 Sud-àfrica- 

Zimbabwe
13 Sud-àfrica- 

Moçambic
14 Israel-Egipte
 Israel-Jordània
 Israel-Franja 
 de Gaza
 Israel-

Cisjordània
 Israel-Líban
 Israel-Síria
15 Aràbia Saudita- 

Iemen

16 Aràbia Saudita- 
Qatar

17 Aràbia Saudita- 
Emirats Àrabs 
Units

18 Emirats Àrabs 
Units-Oman

19 Aràbia 
 Saudita-Iraq
 Jordània-Iraq
20 Iran-Iraq
21 Azerbaidjan-
 Alt Karabakh
22 Iran-Pakistan
23 Iran-Afganistan
24 Pakistan- 

Afganistan
25 Índia-Caixmir
26 Índia-Pakistan
27 Uzbekistan- 

Kirguizistan
28 Uzbekistan- 

Afganistan
29 Índia-Bangla 

Desh
30 Índia-Birmània
31 Birmània- 

Bangladesh
32 Tailàndia- 

Malàisia
33 Singapur-

Malàisia
34 Brunei-Malàisia
35 Xina-Macau
 Xina-Hong Kong
36 Xina-Corea 
 del Nord
37 Corea del Nord- 

Corea del Sud 
38 Àustria- 

Eslovènia
39 Eslovènia-

Croàcia
40 Hongria-Croàcia
41 Hongria-Sèrbia
42 Xipre-República 

Turca del Nord 
de Xipre

43 Ucraïna-Rússia
44 Turquia-Síria
45 Estònia-Rússia
46 Letònia-Rússia
47 Bulgària-Turquia
48 Grecia-Turquía

19

23
47
48

“NO HI HA 
BARRERA, 
PANY NI 

                         FORRELLAT QUE 

                 PUGUIS IMPOSAR A LA LLIBERTAT 

                              
          DE LA MEVA MENT”                                                                   

Virginia 
Woolf

El perill és el pretext que més s’empra per alimentar el discurs de l’odi i la xenofòbia a Europa, i la 
persona que va escriure aquest missatge tenia clar el que estava denunciant: la construcció de la por. 
La por a l’agressió, la por a què ens “usurpin els nostres” privilegis i que trontolli el nostre estil de vida 
i “benestar”. Aquesta por és utilitzada per les polítiques institucionals xenòfobes relacionades amb 
l’anomenada “indústria de la seguretat”. 

--------

Quan pensem en la idea de frontera, ens ve al cap una imatge de paisatge fortificat on les concertines i 
els filferros sobresurten. Tanmateix, el que hi ha rere de tota separació són els prejudicis que construïm 
en base de tot allò que ens diferencia.

La globalització és una realitat que es construeix a base d’un ideari i que es plasma en una construcció 
artificial; les fronteres físiques i mentals.

El 18 de juliol de 2016, en plena guerra a Síria, a un reixat que precàriament separava el territori 
grec del macedoni un cartró dels que quedaren oblidats sobresortia per sobre dels altres...

FRONTERES VISIBLES 

Són totes aquelles barreres 
físiques: murs, tanques, 

reixats, naus patrulleres... 
que s’interposen per impedir el 

pas d’un territori a l’altre. 

Hi ha una àmplia varietat 
de fronteres: aèries, 

territorials, fluvials, 
marítimes i lacustres...

FRONTERES INVISIBLES 
Són imaginaris sobre la diferència des d’un 
postulat negatiu. Es construeixen en diferents àmbits: 
a l’escola, a la política, als mitjans de comunicació, 
al treball... i travessen les nostres vides i els 
nostres carrers. 

El colonialisme, el racisme, l’etnocentrisme, la 
xenofòbia, la islamofòbia, són algunes de les 
expressions d’aquest pensament que es manifesta també 
institucionalment en polítiques discriminatòries o 
violència policial.

               “NO SOM PERILLOSES, FUGIM DEL PERILL”
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DESTÍ (I)
LA PARADOXA NEOLIBERAL DE 
LES POLÍTIQUES MIGRATÒRIES

L a crisi econòmica ha comportat una contractació de l’ocupació amb 
drets i la demanda de més força de treball precària i estrangera. Però 
a la vegada s’han reforçat les polítiques restrictives a l’ immigració.

Tal com està organitzada la transnacionalització de l’economia, es 
reprodueix un patró que simultàniament afavoreix els fluxos de capital, 
béns i serveis, i reprimeix la circulació de l’altre factor productiu: la 
força de treball. L’enduriment de les polítiques migratòries no és tan 
eficaç en detenir els fluxos, com en l’empitjorament de les condicions 
d’incorporació a las societats de destí.

A la Declaració de Nova York sobre Refugiats i Migrants, de setembre de 2016, 
l’Assemblea General de Nacions Unides va decidir desenvolupar un Pacte Mundial 
per a “establir una migració segura, ordenada i regular”.

Necessitem un Pacte Mundial sobre Migració que protegeixi els drets humans i 
abordi les causes de la migració forçosa. No un pacte mundial que legitimi la migració 
deficient des del punt de vista dels drets humans. Tampoc pot ser un pacte que 
promogui la migració com a eina de desenvolupament, perquè aquest és un model 
fallit. Perquè sigui efectiu ha d’abordar paral·lelament les asimetries econòmiques, el 
canvi climàtic, les desigualtats estructurals, els drets humans i sindicals, la democràcia 
i la pau.

Els Estats s’estan desentenent de les seves obligacions humanitàries i de drets humans 
i subcontractant-les a companyies privades. Centres de recepció, refugis, atenció 
sanitària, serveis socials i serveis de detenció s’han convertit en un negoci rendible 
per a aquestes companyies. 

(Internacional de Serveis Públics -ISP-)

DRETS HUMANS EN MATÈRIA DE MIGRACIÓ

PROHIBIT EL PAS

 
NEGOCIACIÓ DE QUOTES     CAMPS DE REFUGI   DRONS  CONTROLS INTERNS CONFISCACIÓ DE BÉNS

  OBSTACLES PER LA    
      REAGRUPACIÓ FAMILIAR

            POLSERES IDENTIFICATIVES CENTRES D’INTERNAMENT             PER ESTRANGERS   EXPULSIONS              
BLOQUEIG   

    CONVIVÈNCIA CIUTADANIA DIVERSITAT          INFORMACIÓ INTERCANVI     BARREJA  
        DRETS HUMANS    PLURALISME 

RECONEIXEMEN LLIBERTAT

 
 I TU, 

¿AMB QUINES PARAULES ET SENTS MÉS 
IDENTIFICADA?
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U n cop s’aconsegueix entrar al país de destí, ens seguim trobant amb tot un seguit de 
fronteres o “espais de no dret” que, no només atempten contra els drets de les persones 
immigrants i/o refugiades, sinó que construeixen societats cada cop més autoritàries, 

desiguals i heteropatriarcals.

DESTÍ (II)
FRONTERES INTERNES

”
.
.
.

FRONTERA D’ACCÉS ALS DRETS LABORALS 
 Els treballs als que tenen accés majoritàriament les persones immigrants són poc o 

no regulats legalment, això fa que siguin víctimes de majors abusos:

   Al sector del servei domèstic i de les cures, en pocs casos hi ha contracte escrit i les quotes a la 
seguretat social són a càrrec de la persona treballadora. Això les situa en posició de vulnerabilitat 
a l’hora de regularitzar la seva situació i de dependència en les seves famílies. Sovint es treballen 
més hores de les legals, no es respecten els dies de descans, amb tasques no reconegudes, en condicions 
de semi-esclavitud (internes) i suportant situacions d’abusos sexuals.

   La UE i l’Estat espanyol promouen el model de migració circular amb contractació en origen d’una mà 
d’obra temporera en l’agricultura, barata, flexible, no sindicalitzada i legalment indefensa. A la 
precarietat, se li sumen l’aïllament i la restricció de moviments, reforçada amb la confiscació del 
passaport. En aquest context, l’assetjament i la violència sexual no són casos aïllats, sinó que formen 
part essencial d’un entramat d’intimidació i obstaculitzen el reclam dels seus drets laborals. 

   A l’Estat espanyol el sector serveis és un dels espais laborals on més situacions de vulnerabilitat 
es registren, entre les que es destaca la situació de les persones que exerceixen laboralment com 
cambreres de pis, amb un número destacat de persones immigrants. L’externalització de les cadenes 
hoteleres a empreses de neteja, contribueix a que la precarització de les treballadores en aquest 
sector vagi en augment. A ciutats com Barcelona, València o Sevilla, s’han denunciat casos en 
els que el sou ha estat de 2 euros l’hora i una pressió de neteja de 40 habitacions per torn 
(Carmen Miguel Juan, Tribunal Permanent dels Pobles 2018)

”
 

Les lleis d’estrangeria només reconeixen els drets que 
configuren la ciutadania a les persones amb nacionalitat. Aquestes 
lleis, més que generar inclusió / integració, produeixen exclusió, 

perpetuant situacions de vulnerabilitat incompatible amb el respecte 
als drets humans inherents a tota persona amb 

independència de la seva situació administrativa. Una 
altra diferenciació “no escrita” ve imposada per la lògica patriarcal, 

que dificulta la inclusió de les dones migrants com a subjecte 
migratori autònom. La conclusió és que l’exclusió dels drets es 
produeix des de la llei, una frontera construïda socialment i 

que discrimina indirectament a les dones en l’accés a drets. 

(Carmen Miguel Juan, Tribunal Permanente de los Pueblos 2018)

FRONTERES D’ACCÉS A LA CIUTADANIA
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SEGUIM EL VIATGE
 

La immigració no és un  
assumpte humanitari, 

sinó que passa a ser humanitari 
quan la política fracassa

PRINCIPALS 
      PAÏSOS 

D’ACOLLIDA

P arlar del procés migratori significa evidenciar els impactes de les fronteres en les vides i cossos 
de les persones, però també visibilitzar els resultats de la convivència entre les diversitats que 
constitueixen i nodreixen el món. 

Les diversitats formen part de la nostra vida des del mateix instant en què naixem. Visibilitzar-les i 
valorar-les és un acte que hem de fer si volem activar la nostra consciència, i superar totes aquelles 
actituds racistes, colonialistes i xenòfobes que no ens deixen avançar en el bon viure. 

La interdependència entre les persones també té la seva expressió en el món en què vivim, no hem 
d’oblidar que els països que avui són emissors, en altres moments de la història han estat, o seran, 
receptors de persones en moviment. 

La possibilitat de retornar constitueix sempre una opció teòricament oberta al llarg de tot el 
procés migratori, i se sol concebre com el gran objectiu d’una migració exitosa.

En un món tan convuls com l’actual, tenim el compromís de rescatar i defensar el dret internacional 
basat en els Drets Humans, fruit de la tasca de milers d’organitzacions i persones d’arreu del 
món. Hem d’apropiar-nos i sentir-nos legitimades per reivindicar la llibertat de moviment on 
l’exercici d’una ciutadania plena ens permeti decidir de forma autònoma i conscient el lloc on 
desitgem viure. Perquè no es tracta solament de viure, sinó de viure bé. 
 

RETORN?
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FEMINISMES (I)
PER LA LLIBERTAT 
DE MOVIMENT 

Front la història única les diferents corrents de pensament feminista han realitzat 
una gran tasca per visibilitzar els impactes que els processos migratoris tenen 
en el cos i vida de les persones, amb especial referència a les dones, però 

incloent en els seus anàlisis les diversitats culturals, identitàries i corporals.

Analitzar els processos migratoris des d’una perspectiva feminista implica tenir en 
compte tota la seva complexitat, interpretant les situacions de desigualtat partint 
dels tres eixos d’opressió que les generen: gènere, classe social i ètnia.

La representació mediàtica de les dones 
migrants està fortament polaritzada entre 
la invisibilització i la hipervisibilització. 
Per una banda, són invisibilitzades com 
agents actius en els processos migratoris, 
i per altra banda, se les representa com a 
dones víctimes, submises i sense 
capacitat de decisió. 

Conseqüència de la divisió sexual del 
treball, les dones migrants són les que 

obtenen els treballs més precaris, vinculats 
a la reproducció social. Els quals, segueixen 

estant invisibilitzats, subestimats i/o 
relegats al àmbit privat, el que implica 

que no es valora la riquesa que les dones 
migrants aporten a la societat d’acollida. 

EL PERILL DE LA 
HISTÒRIA ÚNICA

“La història única crea estereotips i el 
problema amb els estereotips no és que 

siguin falsos, sinó que són incomplets. 
Fan d’una sola història, l’única 

història. Quan rebutgem la història 
única, quan ens adonem que mai cap lloc 

té només una història, recuperem una 
mena de paradís”

Chimananda Adchie
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FEMINISMES (II)
PER LA LLIBERTAT DE MOVIMENT 

E ls feminismes per la llibertat de moviment requereixen unes pràctiques 
i reflexions  transversalitzades per la interseccionalitat, la perspectiva 
internacionalista i la relació amb la natura, prenent aquesta com punt de 

referència per a la cura i sostenibilitat de les vides.   .

”
 

El feminisme no és un relat únic, no és un subjecte polític identitari 
de caràcter universal. Les “altres” dones – negres, transsexuals, 

treballadores, pobres, migrades, etc. – han reclamat i han aconseguit 
posar al centre del debat la rebel·lió de les diferències. 

Actualment, parlem de feminismes en plural i no de feminismes en singular, 
precisament per evitar efectes excloents i que algunes veus designin 

què significa ser feminista i qui ho és i qui no ho és
”

(Marisa Fernández “Del feminismo negro en las Kellys”)

 FEMINISME INTERSECCIONAL 
Les persones, a nivell individual, no 
encaixem en una única categoria, sinó que 
les nostres vides transcorren en relació a 
identitats, privilegis i formes d’opressió 
interconnectades que no es poden abordar de 
manera aïllada. 

La interseccionalitat visibilitza els sistemes 
múltiples de discriminació existents i la 
relació que s’estableix entre violències, 
exclusió, marginació, desigualtats i 
subordinació com el encadenament de diferents 
opressions de variables com gènere, ètnia, 
religió, classe, orientació sexual, edat, 
capacitats diverses...

FEMINISME INTERNACIONALISTA 

Al llarg dels últims anys, els diferents moviments 
feministes s’han anat posicionant com una de les expressions 

que millor representa la solidaritat internacional en el 
marc de les lluites socials, ja que sempre ha primat en la 

seva agenda la interseccionalitat de totes les lluites i 
s’ha manifestat en diferents llocs del plànol global. El que 

ha ocasionat que avui en dia comptem amb 
una diversitat de feminismes que des de 

diferents pobles, territoris i 
continents es rebel·len front 

l’heteropatriarcat amb diferents 
veus i propostes, però amb 

una premissa en comú: la llibertat 
de totes les persones. 

+

                     “MAI OBLIDEU QUE 
         EL FEMINISME ÉS UN INTERNACIONALISME 
     I QUE UNA CADENA ÉS TANT FORTA 
               COM SIGUI LA BAULA MÉS FEBLE”
    AMELIA VALCÁRCEL
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