Material de suport
SESSIÓ 2

PRIMAVERES
ÀRABS
Preguntes de reflexió

Sabíeu que...?

1. Què porta aquesta gent a mobilitzar-se? Què creus que
els ha passat per decidir-se a fer alguna cosa?
2. Les mobilitzacions que han fet han aconseguit algun
canvi dels que proposaven?
3. Posa’t en la pell de les persones mobilitzades. Com
creus que ho han viscut? (han patit represàlies, s’han
trobat acompanyades...)
4. Creus que és diferent ser home o dona al mobilitzar-se
en aquest cas?

Mireu aquest breu documental,
“Las cuatro estaciones de la Primavera Árabe”:

A finals de 2010 i principis de 2011 es van estendre a diversos
països del món àrab diverses protestes populars que s’han
conegut amb el nom genèric de “Primaveres àrabs”. El seu
objectiu era derrocar els règims dictatorials que els governaven
a Tunísia, Egipte, Líbia, Síria i el Iemen.
Aquestes revoltes reivindicaven millors condicions econòmiques
i més llibertats polítiques, alhora que denunciaven les males
pràctiques dels governs i la corrupció política. La repressió
contra manifestants pacífics va ser brutal en alguns llocs, com
a Egipte, Síria o Líbia, amb centenars de morts. La ciutadania,
però, va seguir amb la seva lluita i al final els egipcis van fer
caure el President Mubàrak a Egipte, Gaddaffi va ser derrocat a
Líbia i Ben Alí a Tunísia.
Malgrat tot, cinc anys després d’aquelles revoltes, l’únic país
que ha aconseguit evitar la guerra i el caos ha estat Tunísia, que
camina cap a una societat més democràtica. A la resta, hi ha
guerra (Síria, Iemen i Líbia), o una altra dictadura militar, com és
el cas d’Egipte.

Llegiu aquest article
“La persistència de les dones àrabs en la lluita pels
seus drets” Pàgina. 2

Per a saber-ne més
Power point que explica el conjunt del moviment:
“La Primavera Árabe”
O podeu llegir aquests articles:
“Democracia en Túnez, represión en Egipto”, Política
Exterior, 12 de novembre de 2014
El Quartet Nacional de Diàleg de Tunísia, premi Nobel
de la pau 2015, Vilaweb, 9 d’octubre de 2015

youtube.com/watch?v=p9JHhF-tNpI
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Llegiu aquest article
El paper de les dones a les primaveres àrabs

“La persistència de les dones àrabs en la lluita pels seus drets”
Publicat al web d’Associació Catalana per la Pau el 28 d’octubre de 2015

http://www.acpau.org/la-persistencia-de-les-dones-arabs-en-la-lluita-pels-seus-drets/
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