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En els últims anys el percentatge de dones i d’homes que viuen en situació de 
migració s’ha incrementat com a conseqüència dels canvis econòmics globals, 
particularment la demanda massiva de mà d’obra femenina de baix cost pro-

vinent dels països en desenvolupament per suplir les necessitats de cures als països 
desenvolupats. 

La migració s’ha feminitzat, i no es tracta només d’un factor quantitatiu, sinó que eviden-
cia els canvis en les característiques de la migració femenina. Per exemple, són cada 
vegada més dones que migren de forma independent en recerca de treball, en comptes 
de fer-ho com a “dependents” familiars, viatjant amb les seves parelles o reunint-se 
amb elles en l’exterior. Aquesta realitat ha cridat l’atenció a l’acadèmia i a les entitats 
públiques  encarregades de dissenyar polítiques de migració per centrar-se en el paper 
del gènere en els processos migratoris i, sobretot, davant la creixent participació de les 
dones en l’enviament de remeses. Però així i tot, s’ha avançat poc i les dones migrades, 
les seves iniciatives, reivindicacions i la seva aportació a la societat d’origen i de destina-
ció continuen sent invisibles. 

En aquest context, la Fundació Indera, amb el suport de l’Agència Catalana de Coo-
peració al Desenvolupament, decidim impulsar el Seminari Internacional “Ciutadanes 
Globals Transformant Fronteres: processos migratoris, drets, reivindicacions i perspec-
tives”, realitzat a Barcelona els dies 17 i 18 de maig de 2011. Ens reunim una sèrie 
d’organitzacions i col·lectius de dones migrades amb la finalitat de reflexionar sobre 
l’impacte de la migració en la vida de les dones, i com des de les polítiques migratòries 
s’està gestionant aquesta realitat. El més destacat va ser el rol que van assumir les prò-
pies organitzacions de dones migrades, des de la seva expertesa, de les seves capacitats 
i la seva pròpia visió i veu, com a pràctica imprescindible per treballar en xarxa d’una 
manera més inclusiva, horitzontal i sinèrgica amb elles. 

Aquesta iniciativa va ser en aliança amb la Coalició Impulsora del Fòrum Social Mundial 
de Migracions, col·lectiu que organitza de manera periòdica una trobada mundial entre 
les diverses organitzacions i col·lectius que treballen i accionen des de la societat civil 
a favor dels drets humans de les persones migrades. La seva participació va ser amb la 
finalitat d’establir una vinculació transnacional que enllaci les diferents demandes, rei-
vindicacions i preocupacions de les organitzacions de persones migrades, amb èmfasis 
en les dones migrades des d’allò local cap a allò global i viceversa. 
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Una de les principals reivindicacions del Seminari va ser la necessitat de fer efectiva la 
coherència de polítiques en la gestió de la migració i l’estratègia de codesenvolupament, 
que atorgui un sentit real al significat de la migració, de veure-la com una oportunitat per 
promoure el desenvolupament dels països de destinació i d’origen. 

El Seminari va treballar quatre eixos fonamentals: feminització de la migració, econo-
mia de la cura, impacte de les polítiques de migració en les dones, drets humans i 
ciutadania, migració i desenvolupament. A través de tallers de treball es van recollir les 
principals preocupacions a tenir en compte, des de l’administració pública, les ONGD, 
el moviment feminista i organitzacions que treballen els temes de migració, per millorar 
la governabilitat de les migracions.

Com a part del treball posterior al Seminari s’ha constituït la Taula de Treball sobre Mi-
gració, Gènere i Desenvolupament, integrada i liderada per les organitzacions de dones 
migrades que han format part d’aquesta trobada, amb l’objectiu d’apropar a les autori-
tats públiques les principals preocupacions que van sorgir des del Seminari. 

La present publicació resumeix cadascuna de les ponències i reflexions de les dones que 
ens van acompanyar, i a qui agraïm de manera especial: Badia Bouia, mediadora intercul-
tural de l’Ajuntament de Mataró; Cristina Reyna, coordinadora de la Fundación Diáspora 
Solidaria a Holanda; María Eugenia Blandón, representant del Grup de Dones Migrades 
de Sant Cugat del Vallès; Graciela Magán, responsable del Comitè de Dones de la Fede-
ració d’Entitats Peruanes a Catalunya (FEPERCAT); Pilar Céspedes, representant de l’Or-
ganización de Mujeres Migradas del Servicio Doméstico Activo (SEDOAC); Bombo Ndir, 
presidenta de l’Associació de Dones Migrades Subsaharianes (ADIS); Huma Jamshed, 
presidenta de l’Associació Cultural Educativa i Social Operativa de les Dones Pakistaneses 
(ACESOP); Leticia Cruz, coordinadora del projecte Mujeres Pa’lante del Col·lectiu Maloka; 
Saskia Sassen, sociòloga i analista internacional de la Columbia University; Diana Gunne-
ivia García, de la Corporación CIASE (Colòmbia); Graciela Ramírez, de la Municipalidad 
Metropolitana de Quito (Equador) i Lorena Araujo, representant del Pla Migració, Comu-
nicació i Desenvolupament, Coalició Impulsora del Fòrum Social Mundial de Migracions. 

Agraïm també a Marta Tudela, responsable de Gènere d’ACSUR-Las Segovias; a Helga 
Flaterminski, investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona; a Úrsula Santa-
cruz de l’Associació Q’atary Perú i Tècnica Responsable de l’Oficina d’Atenció a la Dona 
de l’Ajuntament de Montcada i Reixac; a Malika Zedjaoui, Secretària del Consell de les 
Dones de l’Ajuntament de Barcelona, a Elsa Blasco i Riera, regidora de Dones i Joventut 
de l’Ajuntament de Barcelona; a Gemma Nicolás Lazo, Directora del Centre d’Informa-
ció i Recursos per a les Dones (CIRD); al Departament de Benestar Social i Família per 
cedir-nos La Casa del Mar i pel seu compromís polític i tècnic a l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament (ACCD) per apostar en propostes encaminades a gene-
rar espais participatius per a les dones migrades.

79
,:
,5

;(
*
0Ô



�

Segons les xifres de l’Organització Internacional de la 
Immigració (OIM), el nombre de persones migrades 
internacionals ha augmentat en els últims deu anys 

i ha passat de 150 milions el 2000 a 214 milions el 2011. I 
d’aquest total, el 49% són dones. Avui, una de cada 33 perso-
nes en el món és una persona migrada. 

*VU[L_[�ZVJPHS

A Catalunya, una de cada set dones és de nacionalitat estrangera. De les dones empa-
dronades a Catalunya en el 2009, 541.754 eren estrangeres. En primer lloc, estan les 
dones d’Amèrica Llatina, després les de l’Europa Comunitària i, en últim lloc, les del 
Magrib. “Ull viu”, que aquestes xifres no compten les dones que estan en condicions de 
precarietat legal, és a dir, aquelles que no tenen papers, que figuren com a siluetes en 
un país que no reconeix el dret a la ciutadania per a totes les persones. 

La ciutadania continua sent encara un estatus legal que un Estat t’atorga a través d’uns 
papers, i amb moltes restriccions, que impedeixen a les persones ubicar-se amb facilitat 
al país de destí, en els distints espais laborals, educatius i socials.

La ciutadania ens correspon pel fet de ser éssers humans i humanes, amb dret a mou-
re’ns i a decidir la nostra residència en qualsevol part del món, tal com assenyala la 
Declaració Universal dels Drets Humans.

La realitat de la majoria de les dones migrades que vénen a Catalunya consisteix a ser 
dones joves amb nivells d’estudi variats (des d’analfabetes fins a universitàries), dones 
de distintes classes socials, amb distinta manera de veure i sentir el món, amb formes 
diferents de conviure i amb una riquesa comuna enorme en les seves capacitats socials, 
culturals i polítiques. 

Les dones migrades a Catalunya:
context social, polític, cultural i econòmic 
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Els motius per migrar són variats: reagrupació familiar, millorar la situació econòmica, 
fugir de la fustigació política i social del país d’origen, per estudis i situacions perso-
nals, etc.

Els àmbits on treballen la majoria de les dones en situació de migració són: el treball 
domèstic (cura de gent gran, neteja), l’hoteleria, el treball de proximitat, la prostitució 
(tràfic de persones), l’àmbit sanitari (podem veure les filles de mares migrades assumint 
en hospitals tasques d’auxiliars d’infermeria) i algunes, comptades amb els dits de la 
mà, en la traducció. 

Aquesta participació i aportació a la societat de destí és important, però continua sent 
invisible i continua estant desvalorada, no sols per la societat de destí, sinó també pels 
qui s’encarreguen de les polítiques públiques en aquest país. 

*VU[L_[�WVSx[PJ

Participació associativa de les dones
A Catalunya, la vida associativa de les dones migrades ha estat molt important. Va comen-
çar amb l’arribada de les dones de l’Àfrica Negra i des de la necessitat de trobar un espai 
comú i d’acollida enfront de la soledat que representava el desarrelament del seu país 
d’origen, quan encara no estava ni tan sols plantejada la política d’acollida a Catalunya.

La vida associativa de les dones migrades va començar a partir de 1984, però va ser el 
1996 quan es va començar a conèixer el moviment associatiu de les dones migrants. 
Aquest moviment es va transformar en les primeres xarxes socials de dones migrades amb 
les seves pròpies visions, demandes i iniciatives, que van anar visibilitzant la necessitat de 
respondre, des de la política pública, a aquesta realitat. 

La participació associativa de les dones migrades és diversa i plural. En ella participen 
dones de totes les nacionalitats (gambianes, llatinoamericanes, marroquines, paquistane-
ses, etc). Aquestes associacions, si bé no han desenvolupat un treball reivindicatiu polític, 
sinó més aviat social, han realitzat una important aportació perquè es puguin canalitzar 
iniciatives, que han millorat algunes condicions de les persones migrades a Catalunya.

La participació ciutadana de les dones migrades, a través de les associacions, és fonamen-
tal, perquè genera espais propis per a les dones, tan necessaris per compartir temes des 
dels seus interessos i expectatives, reivindicacions i desitjos; enfront dels desafiaments 
que representa el sistema econòmic i polític, que pretén gestionar la migració des d’una 
perspectiva economicista. Sota aquesta perspectiva no compten les persones i els seus 
drets, sinó les treballadores precàries que són útils per sustentar l’economia dels països de 
destí, perquè són elles les que sostenen la base social i de cura del país de destí, encara 
que aquest treball sigui invisible i, moltes vegades, no estigui reconegut.
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Participació en partits polítics
Encara continua sent inexistent i poc visible la presència de les dones migrades en els 
partits polítics, no pel fet que siguem incapaços de dur a terme iniciatives polítiques, 
sinó, al contrari, perquè continua havent-hi una visió patriarcal cap a les dones. I en el 
cas de les dones migrades, per existir una doble discriminació: pel fet de ser dona i pel 
fet de ser immigrant. 

I a més a més, perquè continua havent-hi una pràctica política masclista que prefereix 
fer aliances amb els homes migrats, però no amb les dones migrades, les quals conti-
nuen apartades d’aquests espais.

Aquesta realitat és preocupant en un país on suposadament el seu Estat està compro-
mès amb polítiques d’igualtat i de cohesió social. Per tant, ens preguntem: on és la 
coherència de polítiques?, per què no ens consideren, a les dones migrades, subjectes 
de drets i, en conseqüència, ciutadanes amb capacitat suficient per accedir a espais i 
participar políticament?

 
Participació en espais institucionals
A causa del rebuig de l’autoritat política masculina a la presència de les dones migra-
des en els partits polítics, no és estrany que les dones migrades es quedin fora dels 
espais institucionals, amb una presència mínima de dones en l’àmbit de la mediació 
intercultural. 

*VU[L_[�LJVU~TPJ

El treball i l’aportació de les dones migrades al desenvolupament de l’economia de 
Catalunya és gairebé invisible. No es reconeix que les dones migrades sustenten la 
base fonamental de la societat de destí, exercint la tasques de cura, perquè aquest 
treball continua sent invisible. 

No es visibilitza que elles assumeixen treballs precaris i desfavorables sota unes con-
dicions discriminatòries, sense papers, sense seguretat social, males condicions labo-
rals, moltes hores i mal pagades i, en algunes ocasions, sense gaudir de vacances ni 
dies festius ni beneficis socials.

A més a més, cal reconèixer que, malgrat aquesta situació de precarietat, les dones 
migrades contribueixen al desenvolupament de l’economia dels seus països d’origen 
a través de les remeses que envien a les seves famílies. I això suposa que les dones 
migrades assumeixen un triple rol de proveïdores econòmiques: al país d’acollida amb 
la seva pròpia família, fora de casa amb les famílies a qui cuiden i al seu país d’origen 
amb les seves famílies. 



:,405(90�05;,95(*065(3��*0<;(+(5,:�.36)(3:�;9(5:-694(5;�-965;,9,:!�
76

5
Ï5

*
0(
�4

(
9
*

�

*VU[L_[�J\S[\YHS��

• Llengua. La llengua és el principal vehicle transmissor de valors, d’idees, de cos-
tums, de tradicions, de pensaments i d’inquietuds. Però, sobretot, la llengua facilita la 
participació ciutadana de la persona estrangera en la societat de destí..

En el cas de les dones migrades, elles són les transmissores de la llengua del país d’ori-
gen a les seves filles i fills, establint així parelles lingüístiques. A través de la llengua, 
les mares transmeten la història del seu país, de la seva vida i del seu procés migratori. 

• Religió. La religió és una opció personal que no ha de ser polititzada ni utilitzada per 
controlar la decisió i l’autonomia de les dones. En el cas d’algunes comunitats de dones 
migrades, no es coneix que les dones transmeten a les seves filles i als seus fills els 
valors positius que tenen les seves creences, com el respecte mutu dins la convivència, 
la responsabilitat familiar i l’ésser responsable amb l’entorn on vius i com ets com a 
persona i ciutadana en el teu barri, poble, comarca i ciutat.  

En aquest sentit, mentre la religió no es converteixi en un mecanisme de control polític 
i patriarcal cap a les dones, hem de potenciar noves formes de reconeixement i trobada 
entre les diverses cultures que convivim en una societat.

• Costums, tradicions, valors. Moltes i diverses són les aportacions socials que 
des dels seus costums, tradicions i valors aporten les persones migrades a la societat 
catalana: el coneixement de la història del seu país d’origen, la gastronomia, els nous 
sabors, les festes tradicionals, els valors de respecte a la gent gran, la convivència 
veïnal, el respecte de l’horari, la transmissió d’afecte, l’afectivitat, etc.

Aquestes pràctiques quotidianes han permès, en molts pobles, pràctiques participatives 
i de cohesió social, que estan resultant molt positives i enriquidores, encara que no es 
visibilitzin ni es valorin com a bones pràctiques. 

La societat catalana és multicultural perquè en ella conviuen diverses cultures i orígens, 
però encara no és intercultural perquè hi ha molts obstacles que impedeixen una convi-
vència real des del reconeixement de l’altra, de l’altre, del diferent. 

La història ens ha demostrat que les societats que han compartit i han generat processos 
de convivència inclusius, no discriminatoris ni racistes, han enfortit les seves capacitats 
socials, polítiques i econòmiques. La migració no és un fenomen problemàtic, al contrari, 
és una porta oberta a la diversitat, al creixement humà en la seva màxima essència: la 
llibertat de ser, de decidir, d’actuar i d’elegir, sobretot per a les dones, ciutadanes globals 
que transformen fronteres.



 

Des de sempre les dones han emigrat, les àvies es van traslladar del poble a la 
ciutat, les mares de la ciutat a la capital i les filles ara de la capital a un altre 
continent. Nombroses raons econòmiques, polítiques o familiars han impulsat 

aquestes migracions.

El que avui ens reuneix, no és tant el fet de la migració en si, sinó el dels impactes que 
avui en dia aquesta migració representa a nivell personal i familiar, quant als drets que, 
com a dones, ens afecten.

La feminització de la migració implica, no sols el canvi de les dones d’un lloc a un altre 
de residència, sinó que comprèn les implicacions familiars que aquest canvi comporta. 

Els rols de gènere es veuen alterats al si familiar, ja que la nova situació de treball implica una 
nova estructura de valors familiars. Quan la família ha emigrat sencera, a les dones els resulta 
més fàcil aconseguir un treball en la cura de cases,  com a mainaderes o en la neteja, tornant-
se així el suport econòmic fonamental de la llar. Per la seva banda, l’home, de vegades, pot 
assumir els rols reproductius i de cura de la llar, la qual cosa implicarà una revisió de valors 
socials construïts entorn allò que com a home el determina en la seva societat d’origen. Quan 
la família s’ha quedat en l’altre continent els fills i filles es quedaran a cura de les àvies, tietes i 
filles grans, alimentant així la cadena global de cures de què les dones formem part. 
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Drets, reivindicacions i perspectives
de les dones en contextos de migració 
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La feminització de la migració avui té connotacions globals, on els rols familiars trans-
cendeixen fronteres, les noves famílies transnacionals implicaran un nou enfocament 
de drets socials i familiars. Les desigualtats de gènere fan que l’experiència migratòria 
sigui molt diferent per a homes i dones. Al mateix temps, la decisió de migrar, les xarxes 
emprades o la inserció laboral al país d’acollida, afectaran de manera diferent els homes 
i les dones. 

La feminització de la migració sorgeix com una estratègia de supervivència de les llars. És 
una resposta al context de crisi econòmica de països l’economia dels quals està basada 
en l’informalitat. Una crisi que ha augmentat la desocupació masculina, creant així una 
erosió en el paper de l’home com a proveïdor econòmic i, com a conseqüència, una gran 
quantitat de dones es troben soles mantenint la llar. 

El 2010 es van estimar en més del 52% les dones emigrades a Europa, segons les dades 
del Departament d’Afers Econòmics Socials de Nacions Unides (NU DAES). Aquesta xifra 
no representa un nombre més en les estadístiques, sinó que és més aviat la concreció 
d’una situació global econòmica i social. Econòmica perquè és la resposta al fet que el 
70% de les persones pobres en el món són dones, i social perquè els treballs en els 
quals les dones aconsegueixen el seu sosteniment formen part dels serveis concernents 
a la cura de la família i la llar, incloent els avis i àvies. Aquests serveis, des de l’anàlisi de 
gènere, formen part del sistema reproductiu de la societat, i no estan considerats dins els 
valors econòmics del mercat. No vull deixar d’esmentar les cadenes de tràfic sexual que 
cosifiquen les dones dins un sistema de valors del sexe. 

No obstant això, cal destacar que és una espiral que gira entre allò econòmic i allò soci-
al. La mà d’obra atribuïda a les dones pertany a la mà d’obra desvalorada, mal pagada, 
flexible en els seus horaris, generant-se així treballs (no dic ocupacions) de supervivència 
que només es poden realitzar sota condicions precàries. 
 

3LZ�YLTLZLZ

Malgrat aquestes condicions, les xifres han demostrat que la quantitat de diners enviats 
pels i les migrants als seus països d’origen supera les quantitats aportades pels països 
desenvolupats. El 2008 les trameses es van estimar al voltant d’uns 305 bilions de dòlars, 
la qual cosa equival a gairebé tres vegades l’Ajuda Oficial per al Desenvolupament (AOD). 
Aquestes xifres van agafar per sorpresa les estimacions d’organitzacions d’ajuda al de-
senvolupament. Si abans el tema de la migració es plantejava sempre des del punt de 
vista de l’ajuda assistencial i d’integració al país d’acollida, aquestes xifres van aconseguir 
revelar el gran rol que juguen les migracions per al desplegament dels països d’origen. 

No obstant això, aquests diners que s’envien serveixen per cobrir les necessitats bàsi-
ques que el sistema econòmic i polític de cada país no ha sabut subministrar: educació, 
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habitatge, alimentació i creació de petits comerços de subsistència familiar; drets bàsics 
fonamentals que qualsevol país hauria de tenir la capacitat d’oferir. Les dones assumei-
xen així la responsabilitat de la falta de polítiques socials i econòmiques integrals dels 
països d’origen. No obstant això, i malgrat la suma de diners enviats en els últims 15 anys, 
la situació de les dones ha canviat poc als seus països d’origen. La condició econòmica 
i social no s’ha transformat, les dones continuen tenint poca representació política, pitjor 
encara davant la poca oportunitat de treball i, en alguns països, una nova generació de 
joves només somia de partir a l’altre continent.

Al país d’acollida, un altre és el panorama. Confrontar l’Europa paradís promès, tindrà 
múltiples cares depenent de les situacions en què cada dona arriba. D’una banda, la pos-
sibilitat de tenir accés a drets bàsics com els serveis de salut, l’educació per a les seves 
filles i fills, un treball remunerat, el fet de guanyar un diners i poder decidir fins a cert punt 
què fer amb ell, són factors gratificants del projecte migratori. D’altra banda, confrontar 
una nova societat portarà a la dona a replantejar-se la seva identitat, el seu estatus social 
dependent d’una parella, i les seves ambicions laborals (el percentatge de dones entre 
15 i 64 anys treballant en activitats per a les quals estan sobrequalificades s’estima en un 
56% per a Espanya, per exemple). 

Posar en la balança els drets guanyats i perduts es converteix en paradigma de la migra-
ció; gaudir d’aquests drets, es converteix en el sostre de vidre de les dones migrants,  qui 
només amb un document d’estada legal podran, fins a cert punt, fer ús d’ells.

La crisi econòmica a Europa ha afectat de manera específica les dones. Sota l’argument 
que la diversitat és un luxe d’economies puixants, moltes dones europees s’han trobat de 
tornada a la llar, prescindint de l’ajuda a casa. Per aquest motiu, les migrants es troben 
desproveïdes dels seus ingressos, ja que, davant l’escassa demanda, els preus baixen i 
el mateix treball es fa per menys salari. Algunes decideixen traslladar-se a altres països 
europeus, on potser la situació sembla més positiva. Aquesta decisió comportarà un nou 
procés migratori. 
 

3H�\UP}�JVT�H�LZ[YH[uNPH�[YHUZMVYTHKVYH

Davant aquests paradigmes, la necessitat de plantejar una visió transformadora de la migració 
es fa imprescindible. El desafiament que avui ens uneix és el de crear una unitat feminista 
transformadora i solidària entre dones migrants, una unitat amb la qual puguem transgredir 
els rols que ens assigna la societat d’acollida, exigir drets com a ciutadanes i, d’altra banda, 
donar suport al procés d’empoderament en els nostres països d’origen. 

Des d’aquesta perspectiva, la Diáspora Solidaria es conforma teixint llaços entre les dones 
llatinoamericanes migrants a Europa i estenent ponts amb les dones organitzades a Llatino-
amèrica. Els desafiaments es plantegen des d’aquesta òptica: al país d’acollida, aconseguir 
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una mirada feminista més enllà del viure diari, reconèixer els nostres drets com a treballado-
res, identificar el sistema que ens va empènyer a prendre la decisió de partir deixant enrere 
família, fills, etc. i treure a cada dona del seu aïllament per a empoderar-nos en la nostra 
identitat com a dones; als països d’origen, es tracta d’impulsar i continuar donant suport a les 
dones organitzades que estan transformant les seves comunitats per aconseguir una societat 
empoderada, on les dones tinguin una plena participació social, política i econòmica. 

Concretament, la nostra organització treballa a Espanya amb dones que realitzen tasques 
de cura de la llar, amb qui s’ha fet un treball d’empoderament, d’informació i coneixement 
dels drets als quals, com a treballadores, tenen accés. A Holanda treballem amb dones im-
migrants en diverses realitats, tractant temes de sensibilització sobre migració, dona i desen-
volupament. Al juny de 2010 es va realitzar un primera trobada de dones llatinoamericanes 
a Holanda, va tenir una acollida bastant important, va permetre per primera vegada reunir 
dones de tot el país, traient-les de l’aïllament, i va obrir la reflexió sobre el rol de les dones en 
el desenvolupament d’Holanda i als seus països d’origen. 

Aquesta trobada va ser inspiradora per a altres països d’Europa. Al setembre de 2010 es va 
realitzar a Madrid una trobada d’organitzacions de dones llatinoamericanes; a Bèlgica, on la 
Diáspora té un grup focal, es van reactivar les activitats de recaptació de fons entre dones 
brasileres per donar suport a projectes al seu país.

,SZ�KLZHÄHTLU[Z

Els vincles que les dones migrants tenen amb els seus llocs d’origen han creat espais trans-
nacionals on circulen béns, diners, idees, imaginaris i valors. Dins aquest concepte de code-
senvolupament, el viure transcendeix les fronteres físiques i reconfigura espais, economies i 
identitats. Per a la Diáspora Solidaria, el rol que juguen les dones migrants en la contribució 
al benestar de les seves llars i al desenvolupament de les seves comunitats d’origen és fona-
mental, ja sigui de manera directa, a través de les remeses, o de manera indirecta, a través 
de la recaptació de fons (associacions de migrants que financen projectes socials i d’infraes-
tructura, per exemple).
 
Si bé les migracions internacionals són una oportunitat per al desenvolupament dels països 
d’origen, això depèn de la voluntat d’articular polítiques migratòries pensades amb fins de de-
senvolupament i de reconèixer l’important paper que homes i dones migrants juguen com a 
agents de canvi i de desenvolupament. El reconeixement de l’aportació al desenvolupament, 
a través de les remeses, ha de sortir del discurs econòmic en el qual les dones es veuen 
instrumentalitzades. Aquest aportació ha de traduir-se en drets econòmics, socials i polítics, 
tant als països d’origen com en els d’acollida. I això només es farà amb la unió solidària de les 
dones migrants que vulguin aportar una mirada feminista al debat.
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Som dones procedents de diferents països llatinoamericans i del Marroc. Vivim i/o 
treballem a  Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Hem creat el grup el 2002 i com 
a objectiu i pràctica fonamental trobem que l’escolta atenta, la complicitat i el 

suport mutu entre nosaltres ens han fet créixer de forma individual i col·lectiva. 

També pretenem fomentar mirades positives i dinàmiques sobre les dones immigrants. 
Orgullosament podem dir que som una veu a la ciutat i que ens l’hem guanyat a pols, 
participant en espais socials i organitzatius; d’aquesta manera, hem exercit una de les 
possibilitats de la convivència ciutadana, encara que en la realitat  la majoria no tinguem 
l’estatus de ciutadania “legal”.

Ens hem dedicat en la pràctica quotidiana a donar-nos suport i cura entre no-
saltres i en el procés de dol migratori. Per a això propiciem i fomentem espais 
espontanis i estructurats de trobada que, entre d’altres, han inclòs activitats tals 
com tallers específics de creixement personal i suport al dol migratori creats i de-
senvolupats per dones del grup,1 així com un gran nombre de participacions en 
seminaris, trobades, jornades i publicacions, ja sigui en àmbits referits a la immi-
gració o a temes de dones i/o feministes.2 També hem dut a terme investigacions i 
breus estudis en temes com els efectes psicològics del procés migratori en algunes 
dones,3 la situació de col·lectius específics de dones bolivianes i marroquines que 
viuen a Sant Cugat,4 el cas de les dones professionals que migren,5 la salut sexual 
i reproductiva, i la conciliació laboral de les dones immigrants a Sant Cugat.6

4HYxH�,\NLUPH�)SHUK}U
.Y\W�KL�+VULZ�4PNYHKLZ�KL�:HU[�*\NH[�KLS�=HSSuZ�

,JVUVTPH�KL�SH�J\YH!
YLÅL_PVUHU[�SH�UVZ[YH�L_WLYPuUJPH
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Una de les característiques que ha definit el nostre grup és haver creat una activitat 
econòmica de venda de menjar (catering) a la que denominem Sabors del Món. Oferim 
des d’un senzill pica-pica per a 20 persones fins a la possibilitat de dinars i sopars per a 
grups de 200 persones o més.

A més a més, cadascuna de nosaltres té una xarxa d’amigues immigrants a les quals 
vinculem a les activitats públiques que realitzem i a les nostres reflexions en el suport a 
l’experiència del procés migratori. El nostre àmbit d’actuació és Catalunya, especialment 
Sant Cugat i Barcelona, no obstant això, tenim llargs i flexibles fils que s’estenen fins als 
països d’origen, on a través de cadascuna de nosaltres arriba l’experiència. Així, una de 
nosaltres, en una estada als EUA, va generar les bases perquè es creés una experiència 
similar a Indiana.

En aquest moment la tasca que més ens ocupa és la preparació de la recopilació de la 
nostra experiència en una publicació per a l’any que ve, quan complirem 10 anys, i disse-
nyar la forma en què ens agradaria que es pogués conèixer i poder compartir-la amb grups 
de dones a Catalunya, Espanya, Europa i amb les nostres famílies als països d’origen. 

3H�YLSHJP}�KLS�NY\W�HTI�SH�J\YH

L’activitat laboral en què predominantment treballem és el treball de la cura (de gent 
gran, infància i l’anomenat servei domèstic; o vinculades com a professionals de l’àrea 
social, investigadores i autònomes). El pensar i fer la cura ens ha arribat per força de la 
realitat i ha estat aquesta la que ens ha conduït a la reflexió.

El treball de cura l’hem realitzat i el seguim realitzant en condicions de desigualtat amb 
les dones i homes que ens contracten; així com amb el conjunt de treballadores i tre-
balladors. Ens enfrontem a llargues jornades de treball que inclouen caps de setmana; 
a més a més, els salaris no reflecteixen els drets laborals que tenim pel fet de realitzar 
treballs nocturns i en caps de setmana. El treball com a internes o per hores en múlti-
ples i distants llocs es realitza en horaris interminables, per la qual cosa la vida personal, 
familiar i social de les dones que el realitzem es veu afectada severament; el temps lliure 
i l’oci són escassos, perquè en les èpoques de vacances és quan més demanda hi ha 
per a la cura de gent gran i en el servei domèstic per realitzar les neteges a fons. També 
succeeix que quan es treballa per hores no es té un horari específic per als àpats, la qual 
cosa és un factor de risc per a la salut.

A més a més, és una constant que la pel·lícula dels records i el sentiment de culpa pel 
suposat abandonament de fills o pares es projecti cap a la feina de la cura com si fos a 
persones distants a qui es cuida, la qual cosa genera una càrrega de dolor emocional 
immensa. És sobrer dir els efectes nocius de moltes projeccions emocionals en desen-
volupar el treball de cura, i el dolor i la soledat que aquests comporten.
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A més a més, la feina que exercim té un fort component afectiu. Duem a terme el treball 
de cura immerses en un context de favors, bondats i lleialtats implícites i explícites que 
travessen les condicions laborals. Aquest panorama de vinculació afectiva entela el que 
podria ser una relació laboral amb drets i beneficis. Hi ha ocasions en què les treballadores 
reben de les persones ocupadores reconeixements verbals respecte al component afectiu 
i de dedicació que realitzen en les seves feines, però, alhora, reben justificacions respecte 
a la impossibilitat de ser remunerades adequadament. La situació de no tenir “papers”  i, 
en els últims anys, la crisi econòmica, són algunes de les majors raons adduïdes per les i 
els ocupadors a l’hora de justificar les condicions de precarietat en la contractació.

9LÅL_PVUZ�LU[VYU�KLS�*<0+(9�

En primer lloc, volem esmentar que és necessari emmarcar la cura en el context històric 
actual, marcat per les polítiques neoliberals que provoquen migracions internacionals, 
creixement econòmic desigual i mantenen les desigualtats de gènere. Així, la feina que 
realitzem les dones en el cuidar la sentim i vivenciem des d’una responsabilitat assumi-
da a partir de les socialitzacions rebudes i la biologització genèrica que històricament 
s’ha realitzat del fet de ser dona. 

Mirant des del feminisme el treball de cura, se’ns acut que, en la societat d’acollida, en 
l’intent de realitzar una deconstrucció del rol de gènere de la dona com a principal res-
ponsable de la llar, estem traslladant aquest rol a altres dones, si bé es manté la respon-
sabilitat de patrones i caps d’una relació laboral precaritzada. Davant aquesta realitat, 
creiem que els canvis de les societats al Nord i al Sud passen per pensar els canvis entre 
les dones d’“allà” i d’“aquí”. Considerem que, llogar el treball de les dones immigrants 
en condicions d’explotació i pèrdua de drets laborals, atenta contra el camí que s’està 
recorrent respecte a la igualtat en la responsabilitat en les tasques domèstiques, ja que 
reforça els rols de gènere atribuïts a les dones en la societat patriarcal. 

A més a més, abordar el treball de cura des d’una visió de feina que “qualsevol” pot 
realitzar, representa un problema a l’hora de definir-lo com a professió o ofici. A més a 
més, això li disminueix qualitat i sembla que justifiqui la seva precarització en tot l’ampli 
espectre de contractació, condicions laborals (salaris, horaris, pagues extres, permisos 
i drets a l’assistència sanitària, i possibilitats de formació, entre d’altres). No oblidem 
que hi ha exemples, com els països nòrdics, on el treball de cura està reglamentat i es 
realitza en condicions laborals adequades. 

En les reflexions entorn la cura algunes dones diem que “ens neix cuidar” i ho valorem 
i dignifiquem des d’un sentiment i acció altruista. Dignificar el treball de cura des de la 
importància de la sostenibilitat de la vida és una aportació de reflexió per a la societat 
d’acollida, ja que ubica el punt de mira en la valoració moral i humana que aquesta 
realitza. 
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Si anteriorment ens hem referit al fet que la realitat ens va portar a treballar en 
l’atenció i a reflexionar sobre el tema, de la mateixa manera, aquesta vivència ens ha 
portat a generar espais de reflexió en relació a l’auto cura, a enfortir els llaços socials 
i d’amistat entre nosaltres com una altra forma de generar espais solidaris i de sentit 
de pertinença que enforteixin l’enfrontar-se al desarrelament. Per a això, hem posat 
en joc tot l’amor i l’experiència relacional que el treball de cura ens ha ofert i l’hem 
utilitzat al nostre favor. És a dir, hem portat a la pràctica això que CUIDAR BÉ és 
escoltar amb atenció i entendre a l’altre o a l’altra, i ho hem posat en pràctica entre 
nosaltres.

Per a això, hem posat en evidència la càrrega afectiva i l’estrès psicològic que ge-
nera el treball de cura que realitzem, així com la importància de reflexionar sobre 
la implicació emocional amb les famílies contractants i les noves formes de relació 
amb les famílies d’origen, és a dir, ser mare, filla, amiga, etc. des de la distància, a 
través del telèfon o internet. 

Com una forma de cuidar-nos ens recolzem en l’enfortiment de les capacitats de les 
dones immigrants per exercir les seves professions i cerquem que les que no ho són 
aprofitin el procés migratori per encaminar noves esperances i expectatives per a si 
mateixes i per als seus.

7LY�ÄUHSP[aHY

Des del nostre lloc de dones migrades ens agradaria compartir amb les dones, orga-
nitzacions de dones i el feminisme autòcton, la indignació i la solidaritat en la denún-
cia respecte al racisme i sexisme subtil i evident present en la quotidianitat social i 
política de la societat d’acollida i d’origen, pel que fa al treball de cura. Considerem 
que juntes tenim un camí per recórrer fins a aconseguir una relació d’igualtat entre 
els gèneres.
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FEPERCAT és una organització de segon nivell creada al juny de 2008, amb la 
finalitat de constituir-se en un ens representatiu de l’associacionisme d’ori-
gen peruà resident a Catalunya, desenvolupant preferentment el treball en 

xarxa associativa i d’enfortiment de totes les entitats federades. En l’actualitat són 
23 organitzacions sòcies, amb una entitat peruano-rumanesa.

El Comitè de Dones de FEPERCAT ha complert bàsicament amb un rol de donar 
rostre a la seva participació dins el col·lectiu peruà i, com a part d’un procés d’en-
fortiment de la Federació, s’impulsa la constitució d’un “Comitè de Dones en cada 
associació” amb la finalitat de constituir un equip de treball per impulsar la seva 
presència en els espais de representació i de proposta.

Entre els èxits més importants està l’haver iniciat les dos primeres trobades de 
peruanes a Catalunya, on es van abordar les seves problemàtiques. A més, ha 
estat espai catalitzador de la seva realitat i ha fomentat espais similars. Com a 
procés més ampli, ha estat una de les organitzadores de la “I Trobada de Dones 
Llatinoamericanes a Catalunya”. La finalitat ha estat la d’anar promovent aquests 
espais de participació per a l’emergència de lideratges femenins, que possibilitin 
la veu i presència en els espais en què sigui la dona immigrada qui expressi les 
seves necessitats i propostes en els diferents àmbits de la vida social, política i 
econòmica de Catalunya. 

.YHJPLSH�4HNmU
*VTP[u�KL�+VULZ�KL�SH�-LKLYHJP}�K»,U[P[H[Z�7LY\HULZ�H�*H[HS\U`H�

0TWHJ[L�KL�SLZ�WVSx[PX\LZ
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Característiques de la migració transnacional peruana:

• Migració peruana transnacional és al voltant del 10% de la població peruana (MMR-
REE 2005).

• Segons dades de l’INEI (2006) cada any s’incrementa en 200.000 el nombre de pe-
ruans que se’n van a l’exterior.

• El 53,3% són dones i la majoria té entre 15 i 39 anys d’edat (OIM/INEI 2008:25).
• Peruans a l’exterior formen associacions de migrants, per adaptar-se, accedir a recur-

sos (informació, contactes, etc.) als països de recepció.   
• Els peruans (es) estan en més de 25 destins i involucren a tots els sectors socials de 

les més diverses províncies i comunitats del Perú, i migren a nivell intern, regional, i 
extra regional, depenent de les xarxes de migració i d’oportunitats. 

• 2005: 450.000 persones van abandonar Perú (Digemin 2005).

4PNYHJP}�WLY\HUH�LU�SH�*VT\UP[H[�,\YVWLH!
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• L’increment de la immigració cap a Espanya es dóna a finals dels anys 80 i inicis dels 
90. És desvetllada amb la regularització extraordinària de persones treballadores ex-
tracomunitàries a Espanya (1991). S’esmena amb el treball domèstic.

• A mitjan anys 90 va haver-hi un increment de dones superior al de barons.
• En l’actualitat s’ha mantingut en una tendència gairebé “paritària” per la reagrupació 

familiar. 
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Creixement del nombre de persones residents peruanes a Espanya i 
percentatge de dones 1993-2007

Any Nombre de residents % de dones

1993 9.998 57

1997 18.285 66

2003 39.013 58

2007 105.433 51

                Font: “Peruans a Catalunya”. Quaderns de la Fundació Nous Horizonts. Núm. 33. 

4PNYHJP}�MLTLUPUH�WLY\HUH

Partim d’un fet: en molts països s’ha invertit l’ordre tradicional segons el qual eren els barons 
qui primer emigraven, assumint totes les responsabilitats, mentre que ara són les dones les 
que obren camí i carreguen amb les més àrdues dificultats inicials.

Les dones en el Perú es desplacen internament i internacionalment des de fa anys. Les 
situacions de crisis permanents, de vulnerabilitat, de desemparament i d’abandó han 
contribuït que això ocorri. Les raons: supervivència, crisi en espiral, increment de violèn-
cia, desplaçaments forçats.

Impactes:
1. Positius:
H��Aquí convergeixen les trajectòries de la immigració amb els camins de l’allibera-

ment de la dona.
I��Contribució al desenvolupament econòmic familiar (educació, habitatge, petits ne-

gocis, etc.)
J��Capacitat d’influenciar de manera positiva en les seves comunitats/cercles de referència.

2. Negatius:
H��L’emigració enfronta les dones amb nous i més tenaços desavantatges. Per a il-

lustració el que ocorre a Espanya, amb la rendibilització de les capacitats professi-
onals de les dones.

I� En l’àmbit laboral: 
— les ocupacions que aconsegueixen les dones estan molt per sota dels seus 

coneixements i experiències, i els salaris que obtenen són, generalment, un 
35% més baixos que els dels barons. 

— hi ha àmplies demandes d’ocupacions relativament ben remunerades (com la 
construcció i l’agricultura) que es dirigeixen a barons poc o gens escolaritzats 
– i, en canvi, la demanda d’ocupació femenina és per excel·lència el servei 
domèstic, mal remunerat.
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En definitiva, al comparar el nivel de estudios que poseen las mujeres inmigradas en 
España con los empleos que por ahora consiguen, resulta claro que la emigración no las 
libera de las desigualdades de género. Y, como podía temerse, no es muy diferente lo que 
les ocurre con la rentabilización de su experiencia profesional.  

Perspectives i expectatives
1r aspecte:
Les expectatives sorgeixen des dels diferents espais i organismes internacionals que po-
den influenciar de manera positiva l’agenda global respecte al gènere. 

Genera esperances l’informe de la Global Comission of International Migration de l’any 
2005, que planteja la necessitat d’instrumentalitzar les “polítiques i programes migratoris 
que tinguin en compte  la dimensió de gènere, que prestin atenció a la situació social i a la 
inclusió de les dones migrants i que garanteixin que l’experiència migratòria independitzi 
les dones” (Capítol 4, Art. 1). 

Però en la pràctica aquestes i altres recomanacions polítiques no fan la sensació que es 
tradueixin en una nova manera d’organitzar. Es controlen els moviments internacionals de 
població, per a un èxit d’equilibri i eficàcia, que dóna més suport a la lògica cost-benefici, 
davant la impossibilitat de controlar eficaçment (restringir) els fluxos migratoris, especi-
alment els de caràcter “irregular”. Els immigrants són classificats com a desitjables/no 
desitjables si la lògica és el creixement econòmic.

2n aspecte:
La migració pot ser per a moltes dones un factor de canvis positius en les relacions 
de gènere. Aquesta perspectiva parteix del supòsit que la inserció social i laboral als 
països d’arribada, brinda a les dones migrants la possibilitat de transformar els rols i 
relacions de gènere per aconseguir una major autonomia i independència respecte al 
lloc d’origen.  

La realitat és que en les societats d’arribada aquestes desigualtats de gènere s’aprofun-
deixen  perquè els rols tradicionals de les dones s’enforteixen (treball domèstic) i es tras-
lladen d’“unes a altres” en pitjors condicions: precarietat laboral, treball marginal, sense 
drets laborals, com el treball domèstic. 

3r aspecte:
Els organismes internacionals que poden influir en les decisions de polítiques socials 
amb impacte positiu en les dones, segueixen identificant-les com a “grups vulnera-
bles”.  

Per exemple, l’Informe del Diàleg d’Alt Nivell de Nacions Unides sobre Migració i De-
senvolupament (2006) indica que la migració suggereix riscos. Per tant, seria impor-
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tant “adoptar polítiques que tinguessin en compte les circumstàncies i experiències 
particulars de les dones migrants i que reduïssin la seva vulnerabilitat a l’explotació i 
l’abús”. Novament ens tornem a trobar amb la tipificació de “fràgils” i “febles”, proclius 
a la marginació social i a l’exclusió, atorgant-nos un paper passiu en el moviment migra-
tori, la qual cosa fa que siguem descrites com a víctimes cap a les quals es desperten 
sentiments de protecció i compassió, que ens segrega i estigmatitza.

,U�JVUJS\ZP}

Els principis rectors d’una política migratòria de control dels fluxos, de competència 
estatal, són els que “defineixen” pels seus continguts l’àmbit de possibilitats de les 
persones migrades en el sector social, laboral i d’acord amb la raça, gènere, ètnia i lloc 
d’origen. És en el seu contingut on s’especifiquen les condicions per a l’organització 
del procés laboral i la regulació de les economies que promouen precarietat laboral. 

0�� 0U[YVK\JJP}

En la Declaració Universal de Drets Humans de 1948, els drets fonamentals són 
definits com a drets i llibertats de tot ésser humà, i inclouen el dret a la vida, a la 
llibertat de pensament i expressió, a la igualtat davant la llei, etc. 

Moltes vegades se sol escoltar en els mitjans de comunicació dels països “Desenvolupats 
i en Democràcia” i en institucions com l’ONU, OIT, UE, etc., que els drets fonamentals en 
molts països del mal anomenat Tercer Món són violats de manera sistemàtica i reiterada 
per part d’Estats i governs. No obstant això, en els anomenats països “Desenvolupats i 

7PSHY�*tZWLKLZ�7tYLa
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en Democràcia i de destí de la migració”, no hi ha èmfasi en la denúncia de la mateixa 
violació dels drets humans. 

La vulneració dels drets fonamentals ha fet i fa que milions de persones hagin assumit la 
difícil decisió de migrar, ja sigui per raons econòmiques, personals, religioses, culturals, 
socials o cercant protegir la seva vida. La direcció cap a on s’emigra pot ser un país del 
Nord o del Sud; encara que realment cada vegada són més els ciutadans de països 
anomenats pobres qui han de portar el pes de la immigració; i en particular, qui estan 
associats amb l’asil i el refugi. 

D’altra banda, cal desvincular la immigració i la taxa de desocupació. Es va de-
mostrar que el 2001 en l’Organització para la Cooperació i el Desenvolupament 
Econòmic (OCDE) hi ha països amb taxes de desocupació molt baixes i taxes d’im-
migració molt elevades (Canadà, Estats Units i Austràlia) i altres països amb taxes 
de desocupació relativament elevades i immigració baixa, com és el cas d’Itàlia, 
Grècia i Espanya.7 

Pel que fa al treball de la llar, aquest està generalment mal valorat i, sovint, arriba 
a tenir una connotació degradant i discriminatòria, per la qual cosa és necessari 
implicar-nos per canviar aquesta imatge en la societat i tornar la confiança i dig-
nitat a les Treballadores de la Llar, implicant a les mateixes, als ocupadors/es mal 
anomenades mestresses, a les agències intermediàries (empreses, agències de 
col·locació, centres parroquials i ONGs) i a les institucions públiques i privades en 
campanyes de sensibilització, visibilització i conscienciació per donar visibilitat al 
nostre treball, i així sentir-nos amb força per a la defensa i exigència dels nostres 
drets fonamentals.

00��+YL[Z�/\THUZ�P�SH�]\SULYHJP}�KLSZ�TH[LP_VZ�LU�SLZ
� [YLIHSSHKVYLZ�KL�SSHY

El procés migratori presenta nombrosos obstacles per a les persones que prenen la difícil 
decisió de migrar; entre ells, ardus trajectes a peu o en precaris mitjans de transport, a 
més a més, el fet que els costos de transport estan per sobre del preu real, fins i tot, hi ha 
denúncies perquè moltes dones pateixen violència física i sexual. Aquestes situacions es 
reprodueixen, tant als països d’origen com durant el recorregut, la repatriació i l’arribada 
al país de destí, on la inserció resulta molt complexa.8
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El 2005, arran del projecte Acció Contra la Discriminació (ACODI), realitzat per Open So-
ciety Justice Initiative, SOS Racisme Madrid i Women’s Link Worldwide, en col·laboració 
amb altres organitzacions, es van documentar incidents de discriminació racial i per 
gènere en territori espanyol, que evidenciaven la relació directa entre els actes discrimi-
natoris i la condició de persona migrant. 

S’ha de tenir en compte l’esclavitud formal de les Treballadores de llar, ja que te-
nim un treball invisible, subjecte a múltiples formes d’explotació econòmica, física 
i psicològica, així com també social, jurídica i laboral. L’explotació econòmica està 
reflectida en els salaris de misèria, en els horaris i càrregues de treball excessius, 
i en els períodes de descans insuficients o inexistents avalats per un reial decret 
arcaic i obsolet (RD. 1424/ 1985) que no permet la retribució salarial per les hores 
de presència, per la qual cosa no som ames del nostre temps, en estar subjectes 
a les ordres d’un altre o en haver d’estar pendents durant les 24 hores (atenció de 
persones dependents). 

Les condicions d’allotjament i alimentació també són indecents. Tot això pel fet que 
un dels principals problemes que tenim les Treballadores de la Llar és l’aïllament 
i vulnerabilitat en tots els aspectes del sector. Per això cal lluitar i visibilitzar, per 
dignificar el Treball de la llar, transformant una relació de treball basada en la pre-
carietat, en una relació basada en DRETS, sense oblidar que tot dret comporta un 
DEURE.

La “crisi” és una oportunitat perquè les agències intermediàries (agències de col·locació, 
que només tenen seguiment amb els ocupadors/es) aprofitin la situació per reduir els 
seus costos de contractació i perquè els centres, suposadament d’ajuda social (alguns 
centres parroquials i ONGs), redueixin la càrrega familiar a les famílies en favor de la 
beneficència–caritat, reforçant així el sistema de jerarquització social.  

El 18 de desembre de 1979, l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar la Con-
venció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW). 
Aquesta convenció està basada en la no discriminació i afirma la prohibició de tota forma 
d’esclavitud i tortura, el dret a la vida, a transitar lliurement i a participar plenament dels 
nostres drets polítics i civils. 

No obstant això, aquests drets en gran manera són violats. L’esclavitud formal de les 
treballadores de la llar, a les que no se’ls reconeix el dret a la conciliació, els drets de 
l’Estatut General dels Treballadors,9 el dret a la prevenció de riscos laborals i el dret a 
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reconeixements mèdics periòdics sobre patologies pròpies del sector. A més a més, les 
baixes per malaltia són reconegudes després del dia 29 del mes.

Es tenen dades que 14 milions de dones treballen de forma remunerada per a una 
família i que aquestes famílies incompleixen les normes laborals de l’OIT. Aquesta raó 
s’explica pel fet que aquest treball ha estat tradicionalment desenvolupat de forma 
gratuïta per les mateixes mares de família, les quals estan poc inclinades a pagar un 
salari normal i tenen la impressió que més aviat realitzen caritat al necessitat. Aquest 
fet moltes vegades és fomentat per ens (centres parroquials, agències de col·locació, 
ONGs, i fins i tot, estats), que mostren que aquest treball és prescindible en relació al 
treball productiu; i per això no es té l’interès a fer una bona categorització i definició del 
treball de cura i de servei.10 

En les actuacions per al compliment de la CEDAW, no hi ha interès per part dels països, 
és a dir, la situació de l’ocupació de llar no és tema de debat polític, i a més a més, 
aquesta ocupació només es manifesta com a economia submergida, sense importar la 
vulneració de drets. D’altra banda, la inspecció de treball no pot o no vol intervenir en els 
nínxols laborals de les Treballadores de la llar, ni en la protecció dels nostres drets davant 
la llei: el dret a judici, el dret a la privacitat, el dret a MIGRAR, el dret al descans i els 
drets a la satisfacció de les necessitats bàsiques; malgrat les exigències en els tractats 
internacionals, com la Carta Internacional dels Drets Humans, entre d’altres.

000�� 79,:,5;(*0Ô�+,�3»(::6*0(*0Ô�:,9=,0�+64Ï:;0*
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SEDOAC és una entitat en què reivindiquem la igualtat plena de drets socials polítics, 
laborals i civils de les treballadores/ors, immigrants, autòctones i treballadores de llar. Pro-
movem la visibilització, conscienciació i sensibilització d’ens públics i privats i de tota la 
societat en general, sobre la importància de reconèixer l’Ocupació de Llar com un Treball 
Digne en igualtat de condicions amb la resta dels treballadors (l’equiparació del Règim 
Especial de Treballadores de Llar al Règim general dels treballadors: cas d’Espanya).

Propiciem l’enfortiment del teixit associatiu entre les Treballadores de Llar perquè puguin 
elles mateixes construir vies d’organització, autogestió i potenciació de sabers acumulats. 
Estem convençudes del foment i creació d’aliances amb entitats, la qual cosa fa que 
les nostres reivindicacions es facin més fortes i estiguin molt més enfortides (unió amb 
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associacions, federacions nacionals i internacionals), i així es puguin construir Xarxes de 
suport perquè sigui més eficaç la nostra reivindicació.

SEDOAC comença les seves activitats a partir de l’any 2005, en adonar-nos que estem 
emparades sota un Reial Decret Discriminatori que admet legalment la vulnerabilitat del 
nostre treball. En ser dones de diferents nacionalitats i ideologies i amb mirades distintes 
sobre el nostre procés migratori, el fet d’escoltar i compartir històries, marxes reivindi-
catives, així com xarxes amb altres associacions i federacions, és molt important per a 
nosaltres.

Això vol dir que, malgrat ser “immigrants” en aquest territori espanyol, nosaltres tenim 
un ampli bagatge en l’associacionisme en els nostres països (situació arrelada als països 
d’origen) o en el treball comunitari de: Juntes veïnals, Organitzacions Territorials de Base 
(OTBs), gremis i grups de comerços formals i informals, sindicats, etc.

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) són imprescindibles per a les 
nostres reivindicacions i ens ajuden a realitzar moltes activitats, a adquirir major conei-
xement, incrementar el nostre empoderament, enfortir les nostres xarxes i el nostre teixit 
associatiu. Tot això se suma a la nostra vertadera acció política com a ciutadanes, inde-
pendentment del país en què residim.

8\P�ZVT&

L’Associació de Dones Immigrants Subsaharianes (ADIS) és una associació sense 
ànim de lucre que va néixer l’estiu de 2004 a Granollers (Barcelona) amb un doble 
objectiu: en primer lloc, desenvolupar un paper clau en l’àmbit social, creant un 

punt de trobada i de referència per a totes les dones africanes, sense distinció d’origen 
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ni de procedència, que es vulguin acostar; i, en segon lloc, fomentar i treballar en l’àmbit 
dels drets humans, així com lluitar contra les pràctiques tradicionals perjudicials contra 
la salut de les dones, per exemple, la mutilació genital femenina (MGF), per afavorir la 
seva salut i integritat. 

Des dels seus inicis, ADIS sempre ha estat al costat de les dones africanes i ha desen-
volupat les seves funcions en un entorn de confiança i d’interrelació, per fer visibles les 
dones, tant en el context de la seva comunitat, com en el de tota la societat catalana en 
general.  

Per tant, al si de la seva comunitat, ADIS sempre ha estat conscient que la presència 
femenina en les organitzacions d’immigrants normalment queda relegada a un segon pla, 
amb una gairebé total absència de les dones en els espais de presa de decisions i en els 
processos de distribució de responsabilitats. 

Així, en els actes i celebracions, és habitual que les dones només exerceixin activitats que 
estan relacionades amb el seu rol tradicional de dona, com la cuina i la neteja després 
de la festa; fet que perpetua la visió tradicional i que es pot extrapolar a una falta total 
de protagonisme, no sols en l’àmbit dels espais públics, sinó també en els processos de 
participació polítics i democràtics. Aquest procés de marginació s’accentua encara més 
quan hi ha processos migratoris, on es generen situacions administratives i legals d’aco-
llida discriminatòries, que fins fa poc impedien a les dones treballar i ser independents 
en relació als seus esposos, ja que són ells els que inicien el procés de reagrupament. 

En l’actualitat, les dones en arribar poden treballar però es veuen confrontades amb una 
realitat cultural i social desconeguda, sense suport. Ben sovint es casen i es queden 
embarassades, la qual cosa continua dificultant la seva independència. 

Davant aquesta realitat, ADIS treballa per fer possible el procés d’empoderament de les 
dones i per garantir la seva autonomia i fomentar la seva capacitat de decisió, tant en 
decisions personals com familiars.

D’altra banda, quant a l’impuls de polítiques de participació i d’igualtat d’oportunitats en 
la societat catalana, ADIS entén que es tracta d’un procés recíproc, en el qual és tan 
important que les dones africanes coneguin la llengua i la riquesa de la cultura i de la 
societat catalana, com que la societat catalana conegui la riquesa i la diversitat de les 
societats africanes, a fi de fomentar la convivència, el respecte mutu i la lluita contra les 
actituds racistes. 

Per aquesta raó, les nostres activitats són sempre accions obertes a totes les dones inte-
ressades, espais democràtics i igualitaris d’intercanvi, en els quals totes les dones, sense 
tenir en compte el seu origen, poden expressar-se lliurement per afavorir els processos 
d’integració. 
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En definitiva, ADIS és una associació de dones, independent i democràtica, que treballa 
en l’àmbit del foment dels drets humans, de la lluita contra les pràctiques perjudicials 
tradicionals contra la salut de les dones, i que vol promoure la participació de les dones 
en la societat catalana, perquè la convivència, la pau i l’harmonia siguin els eixos rectors 
de la nostra societat actual.

3H�T\[PSHJP}�NLUP[HS�MLTLUPUH��4.-�

La metodologia d’ADIS, per a la sensibilització respecte a les pràctiques nefastes 
de la MGF, és el diàleg i la mediació amb la família, especialment amb els homes. 
En paral·lel, es treballa amb organitzacions al país d’origen, ja que la riquesa del 
manteniment de la cultura encara està molt arrelada amb les àvies i els savis que 
viuen al país d’origen. Les organitzacions africanes estan més a prop de les famílies 
i de les àvies i desenvolupen un paper crucial en el diàleg i intercanvi en relació 
amb aquestes pràctiques. 

S’ha valorat molt la necessitat de mantenir vius els coneixements de les tradicions 
de les comunitats desplaçades a Catalunya, per això viatgem a Gàmbia i Senegal 
per poder compartir experiències i decisions dels pobles que abans practicaven 
les MGF i que avui estan rebutjant amb convicció aquestes pràctiques. Aquest 
exemple des d’allà ens facilita el treball una vegada que estem al país d’acollida i és 
una manera important de fer veure a la comunitat d’aquí que al seu poble ja estan 
intentant deixar de practicar la MGF. 

Partir d’un gran respecte de la cultura és una protecció per a tot el món, constitueix 
una base de la pròpia identitat i, a més a més, representa una referència important 
en un moment difícil com el de la migració. És importantíssim que quan es parla 
a Catalunya del treball de “prevenció i sensibilització”, no es faci des d’un vessant 
assistencial i sense un diàleg real. Aquest diàleg hauria de partir de la convicció 
que les dones africanes no són meres víctimes passives d’aquesta injustícia, sinó 
que s’organitzen, treballen i lluiten per combatre-la al si de les seves referències 
culturals i amb la comunitat, i no des d’una mirada externa que, sovint, reprodueix 
estereotips.  

Un requisit mínim, molt mínim, perquè el diàleg entre prevenció sanitària i treball 
social a Catalunya no sigui contraproduent, és comptar SEMPRE amb el suport dels 
i les mediadores. No obstant això, pensem que no hauria de quedar-se només en 
això i que caldria canviar la manera en com es plantegen molts d’aquests enfoca-
ments preventius per incorporar les dones africanes, a les seves organitzacions i 
les seves lluites en tant que ciutadanes transnacionals. Incorporar-les en la planifi-
cació, el disseny i l’execució d’aquests programes de manera que el seu paper sigui 
quelcom més que el rol indirecte que actualment tenen com a mediadores.
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La migració d’aquestes comunitats cap a altres llocs del món comporta la transfe-
rència de la seva cultura als països d’acollida. ADIS, que té com a objectiu la lluita 
pels drets humans, opta per una metodologia de treball amb les dones que no es 
confronti amb els seus referents culturals ni que pugui ser incòmoda, o fins i tot, 
contraproduent. Els seus principis de treball són el diàleg, la formació i la media-
ció, per arribar a una sensibilització coherent i acceptada, perquè considerem que 
només així es realitza un treball real de transformació individual i grupal, que dota 
d’eines i capacitats a les dones per al seu empoderament.  

I quan parlem d’empoderament estem parlant d’un itinerari evolutiu de les dones 
fins a poder dir “jo puc”: puc llegir, puc escriure, puc decidir, puc optar.

No és el mateix una dona que no té cap coneixement del seu cos, que una dona 
que sap el rol i la utilitat de cada òrgan i de cada part del seu cos. 

Per tot això, ADIS aposta i treballa fortament proposant als caps de família donar 
una oportunitat a les nenes perquè aquestes puguin seguir la seva educació, com 
a mínim, fins a secundària. És aquest coneixement, junt amb el suport associatiu i 
grupal, el que els permetrà tenir la independència i la capacitat d’expressar la seva 
voluntat individual, fins i tot en aquells contextos en què aquesta voluntat pot ser 
diferent de la voluntat de la família. Donar oportunitats de decidir sobre el propi 
destí. Aquest fet possibilita l’eliminació de la ignorància i la construcció d’una cons-
ciència de la pròpia trajectòria i identitat com a persona i com a dona, evitant així 
els matrimonis precoços, alhora que es fomenta l’autoestima de les dones, la qual 
cosa contribuirà a dibuixar el seu camí cap al futur.  

Les dones mares, esposes, germanes i amants immigrades tenen dos papers a jugar 
en les seves vides. Un, com a immigrants al país d’acollida, i un altre, com a referent 
i suport per a les seves comunitats d’origen; de vegades fins i tot poden actuar com 
a agents de desenvolupament als països d’origen. Són ciutadanes transnacionals. 

La immigració sovint s’interpreta com un projecte de millora socioeconòmica, però 
la decisió de migrar també pot estar associada a una recerca de llibertat, d’espais 
on sentir-se lliure o, per contra, en altres casos algunes dones migren contra la 
seva voluntat per donar resposta a una imposició familiar de matrimoni convingut. 
Aquestes diferents motivacions influiran després molt en les seves trajectòries com 
a ciutadanes transnacionals. Algunes dones generen una actitud de passivitat i de 
carència d’autoestima a l’arribada, ja que no compten amb les xarxes de suport i la 
creativitat d’auto subsistència que tenien als seus països d’origen.  

Per això, el treball en grup i les associacions informals juguen un rol crucial en 
impulsar i fomentar el dinamisme en el procés d’integració al país d’acollida. Per 
exemple, en relació a les dones que vénen temporalment, les associacions donen un su-
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port fort en els tràmits i interpretació dels requeriments administratius del país d’acollida, 
i també en el cas dels contractes temporals signats en origen.  

En els últims dos anys, ADIS ha consolidat la reflexió sobre la necessitat d’estar en cons-
tant contacte amb el país d’origen i aposta per desenvolupar un treball conjunt amb les 
dones de les seves comunitats. Entre totes poden millorar els projectes comunitaris que 
sovint estan interconnectats. La migració, ben sovint, també és part d’un procés de mi-
llora comunitària. Per això està començant a identificar el treball amb associacions de 
dones a Senegal (Nder) que, en un context molt diferent, també lluiten pel seu empode-
rament. 

:VIYL�7HRPZ[HU

Des de sempre, en la cultura pakistanesa, els immigrants han estat els homes. Són 
ells qui han deixat les seves cases a la recerca d’una millora econòmica, d’una 
millor qualitat de vida, per estudiar, o simplement, per curiositat… Molts estudi-

ants i treballadors van emigrar a Espanya des dels pobles petits o des de les grans ciutats 
de Pakistan a causa, sobretot, dels problemes que existien als seus llocs d’origen. A 
aquestes persones les anomeno “gent de diferents colors” perquè, malgrat que tots són 
pakistanesos, cadascú té una cultura o un idioma diferent, segons la província d’origen. 
Alguns d’ells són més tradicionals, la qual cosa es reflecteix en el tipus de turbant que 
porten: com més dur, més rígid i més alt, mostren més honor. Però… a què es deuen 
totes aquestes diferències entre els pakistanesos? Això s’explica a través de la història del 
nostre país. 

A l’est de Pakistan està l’Índia, país que culturalment és similar a Pakistan ja que 
Pakistan fa cent anys era hindú, així que molts de nosaltres, molts pakistanesos, 
érem hindús. Existia el sistema de castes i, per evitar-ho, moltíssims hindús es van 
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convertir a l’Islam, perquè aquesta religió és una religió d’igualtat. Van ser els de 
casta baixa, els qui eren més pobres i no tenien llibertat ni drets, els qui van canviar 
de religió. No obstant això, quan ho van fer, no tenien llibertat per practicar-la i per 
això van començar una lluita, que també va afectar els governs anglesos que existien 
al país. Quan els anglesos van abandonar el país, el van deixar dividit en dos: un per 
als musulmans i un altre per als hindús. Així, hi ha dos països en aquest món que 
van néixer en nom de la religió: Israel per als jueus i Pakistan per als musulmans. 
No obstant això, malgrat haver canviat la nostra fe, d’hindús a musulmans, no hem 
canviat la nostra cultura. De fet, encara hi ha sistema de castes al Pakistan, encara 
la gent es casa i es relaciona només dins la seva casta.

El 1975 molts pakistanesos van arribar a Espanya, i malgrat tenir una fe musulmana 
encara practicaven la cultura hindú. Van venir aproximadament uns 400 amb la in-
tenció de treballar a les mines de Lleó i Terol. Després d’anys de treball a les mines i 
en accedir a la jubilació, alguns d’aquests pakistanesos van venir a viure a Barcelona, 
on tenien dret a una indemnització. Molts van invertir aquests diners en botigues 
d’alimentació, i així van aconseguir portar a les seves famílies. De fet, ja hi ha una 
segona generació de pakistanesos a Barcelona, malgrat que la majoria de les famílies 
van arribar a partir de l’any 2000, quan a Espanya es va obrir la possibilitat. Aquesta 
obertura va contribuir al fet que molts pakistanesos, que no estaven en situació irre-
gular i que vivien en altres països europeus, vinguessin a Espanya i obtinguessin el 
permís de residència. 

3H�TL]H�L_WLYPuUJPH�JVT�H�KVUH�TPNYHKH

Vaig venir a viure a Espanya al gener de 1997. Com qualsevol altra dona pakistanesa, vaig 
arribar aquí per reagrupació familiar. Com vaig dir abans, al Pakistan els immigrants són 
els homes. Realment nosaltres no som immigrants, no vam venir, ens van portar. No obs-
tant això, la realitat és que estem aquí, llavors què voleu fer amb nosaltres? Tenim permís 
de residència, però el Govern d’Espanya diu que només quan estiguem aquí de manera 
permanent podrem incorporar-nos al món laboral. Per a això, abans cal aprendre l’idio-
ma. No obstant això, moltes dones pakistaneses pensaven que perquè havien d’aprendre 
l’idioma, si no podien treballar.

Abans d’arribar a Espanya jo era professora de química a la Universitat Politècnica de 
Karachi. Així que, quan vaig arribar, no volia estar a casa, per això em vaig matricular a 
la Universitat Complutense de Madrid per estudiar el doctorat. En acabar, el meu marit 
se’n va anar a Barcelona a treballar, llavors jo vaig fer un altre cop reagrupació familiar i 
em vaig traslladar de Madrid a Barcelona.

L’any 2003 ja tenia el permís permanent en què se m’autoritzava a treballar, així que vaig 
formar la meva pròpia agència de viatges amb el meu nom, Huma Travel. Huma és un 
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nom persa, el nom d’un ocell imaginari. El negoci s’està desenvolupant, tenim agències 
en diverses parts d’Espanya. És un treball molt interessant i com a dona mai m’he sentit 
trista per no haver pogut treballar com a química perquè en el que faig també tinc molt 
èxit. Dono gràcies als meus estudis, que m’han donat una visió tan àmplia i flexible per 
adaptar-me i per fer qualsevol cosa amb integritat, treball i afecte, perquè tot surti bé. 

Respecte a com m’he incorporat en el món associatiu, no ho sé gaire bé, però la meva 
voluntat sempre ha estat col·laboradora. Quan era estudiant de doctorat a Madrid ajudava 
les meves paisanes, les acompanyava al metge quan no eren capaces de comunicar-se 
amb aquest, o a altres activitats escolars. En aquest moment, mai vaig pensar en l’asso-
ciació. Però quan vaig venir a Barcelona, diverses persones de diferents associacions em 
van oferir col·laborar i així va ser com vaig començar a treballar amb algunes entitats de 
pakistanesos. Al mateix temps, vaig començar a col·laborar a l’ambulatori de Drassanes 
en temes de salut pública sobretot en estudis de sexe. A Pakistan no hi ha aquests estu-
dis i a més a més estan molt mal vistos. Aquesta informació només la tenen els homes. 
Aquí estava molt contenta perquè estava fent coses per ajudar les dones.

Les dones pakistaneses que vénen a Espanya ho fan per reagrupació familiar, però no 
coneixen res del seu nou entorn, ni dels problemes que poden tenir, sobretot en aspec-
tes relacionats amb la salut. Per això crec que és molt important saber d’aquest tema. 
Així va ser com vaig començar a organitzar reunions sobre temes relacionats amb salut 
pública, però els pakistanesos no ho rebien bé. De fet, el meu marit va començar a rebre 
trucades, de vegades amenaces: “controla la teva dona perquè està fent de les dones 
quelcom vulgar, donant informació a les dones”. Quan jo sortia al carrer amb el meu marit 
li deien: “vigila la teva dona, controla-la”. Davant aquesta situació, em van ajudar a l’ajun-
tament cridant a associacions pakistaneses. En aquesta època hi havia 36 associacions 
d’homes pakistanesos, en què no hi havia dones. Organitzaven moltes activitats, però 
només per als homes, cap dona participava. A mi van començar a invitar-me i em rebien 
amb molta educació. Però em donava molta pena que altres dones no participessin. Vaig 
començar a investigar per què i ningú volia parlar amb mi perquè pensaven que jo era 
hindú, perquè no em vestia com elles i també perquè jo parlava; ja que una dona pakis-
tanesa ha de ser submisa i callada. Per exemple, quan vaig fer els meus estudis, en parlar 
amb el meu professor jo mirava a un altre costat, perquè segons la cultura pakistanesa 
una dona no pot veure’s reflectida als ulls de l’home. Però el meu professor em va dir: 
“Huma, tu vols estudiar o no?” Jo li vaig dir que sí, que estava atenent i comprenent-ho 
tot. “Llavors- em va dir- si saps tot el que t’explico, per què mires a un altre costat?”. Jo 
li vaig respondre que era la meva educació i que no podia mirar-li als ulls, perquè es 
considera que en fer-ho la dona està “lligant”. Llavors vaig començar a practicar mirant 
als ulls als meus fills i al meu marit quan els parlava. I de debò que costa. A mi no em 
feia vergonya, però començava a fer vergonya a altres. Per això els homes pakistanesos 
pensen que no sóc pakistanés, perquè una dona ha de ser tímida. Però jo m’he superat, 
sobretot, quan vaig fer el meu doctorat i vaig treure excel·lent cum laude, em vaig tornar 
una dona de confiança, gens submisa ni tímida.
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Malgrat això, les dones pakistaneses estaven vivint una vida molt diferent i em feina molta 
pena, però no estaven disposades a parlar amb mi. Per poder arribar a elles, primer havia 
de guanyar-me la confiança dels marits i dels pares. Llavors he començat a col·laborar 
amb els homes, a ajudar-los a reomplir formularis, a demanar visats, a cercar pis de llo-
guer, etc. Així he anat guanyant confiança i ells s’han adonat que jo sóc una dona pakis-
tanesa, que respecta la nostra cultura i que només vull ajudar les dones, perquè estiguin 
informades. A partir d’aquí els homes em van deixar parlar amb les seves esposes, no 
perquè abans els estigués prohibit, sinó perquè culturalment no podien refiar-se. Així les 
dones van començar a compartir informació. No obstant això, elles estaven preocupades, 
ja que pensaven que en tenir informació, podien trobar a faltar Pakistan i perdre la seva 
cultura. Per poder accedir a les dones em van ajudar moltes noies d’aquí, sobretot l’Àga-
ta, companya i sòcia del Club d’Amics de la UNESCO.

(*,:67

La nostra associació està legalitzada des de l’any 2005, encara que comencem abans el 
nostre treball, al voltant de 2001, organitzant reunions i actes per a les dones. Per què 
només per a les dones? Perquè segons la nostra cultura, una dona no pot exercir liderat-
ge. De fet, un acte organitzat per part d’una dona, no és ben rebut per l’home, perquè 
aquest ha de ser sempre superior. No obstant això, al Pakistan ha estat primera ministra 
una dona, quelcom que mai ha ocorregut en altres països, ni tan sols a Espanya.

Vaig començar el treball a l’ACESOP amb 22 dones, avui en dia hi ha 500 que són mem-
bres de l’associació i cada dia en vénen més. També hi ha moltes que no són membres, 
però que col·laboren i participen en les activitats. Són les dones qui elegeixen el tipus 
d’activitat a realitzar: aeròbic, classes de fitnnes, classes de diferents tipus de ball, me-
diació de conflictes (familiars, escolars, de joves), classes de costura per conèixer com 
es fan els diferents vestits típics de la nostra cultura, cuina, serveis de traducció, maqui-
llatge, depilació, perruqueria, per sentir-nos sanes i guapes. Fem intercanvi de roba, de 
vaixella, etc. I donem classes de castellà i català. Tots els serveis són gratuïts. Per poder 
portar-los a terme, ens ajuda el Departament d’Immigració de l’Ajuntament, Intermon 
Oxfam, la Diputació, Caixa Catalunya i persones d’aquí. Les alumnes no són totes pakis-
taneses, també participen dones del barri: marroquines, filipines, xineses, etc. A ACESOP 
manen les dones, i tots rebem beneficis. Així, avui en dia les dones pakistaneses no són 
invisibles, participen en les diverses activitats que s’exerceixen a Barcelona i en altres 
ciutats pròximes. L’ajuntament també ens aporta molta informació per poder millorar 
el nostre treball. D’aquesta manera hi ha un contacte directe entre els immigrants i les 
institucions i jo puc participar en espais per construir aquesta ciutat, per transmetre la 
nostra feina, per realitzar reivindicacions i per visibilitzar els immigrants. Gràcies al suport 
i a la col·laboració de totes les institucions podem realitzar el nostre treball en l’associació 
i tenir èxit. A més de sentir-nos no sols com a dones pakistaneses d’aquí, sinó també 
com a ciutadanes. 
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Per tant, a ACESOP pretenc ensenyar les dones a viure i a sentir-se lliures, ja que vivim 
en un país lliure i hem de gaudir la nostra llibertat. És necessari oblidar el rol tradicional 
de la dona pakistanesa com una dona submisa, callada, amagada i invisible. Una dona 
que gairebé no existeix, perquè com més invisible és, més honor té la seva família. Per 
exemple si en una casa hi ha quatre filles i dos fills, el pare dirà sempre que té sis fills. A 
més a més, a les filles no se’ls crida pel seu nom, només són “esposes de”. Per això crec 
important mostrar a les dones que poden ser lliures i viure en llibertat. Però per a això 
han de ser responsables, han de rebre formació del país on vivim: conèixer la llengua, la 
ciutat; d’aquesta manera, podem gaudir de la llibertat. Per això estic lluitant molt per par-
lar amb les dones, perquè aquestes coneguin el valor de la participació i perquè, a partir 
d’aquest coneixement, puguem participar activament en els esdeveniments de la ciutat.



��

Per entendre el fenomen de la immigració i de l’immigrant, 
anem a centrar-nos en una plataforma analítica amb dos 
aspectes que ens situen en diferents espais d’immigració 

i no en el subjecte, perquè un subjecte pot ser moltes coses.

Comencem amb el primer aspecte. Jo vaig arribar als Estats Units com a immigrant 
il·legal amb 50 dòlars a la butxaca. Provenia d’una família burgesa, tenia 28 anys i 
el meu primer treball va ser com a dona de neteja. Sí, provenia de la burgesia, però 
vaig fer un treball molt dur del que em vaig cansar als sis mesos. Confesso que 
no vaig durar molt. Estava funcionant en un espai particular: treball de neteja, mal 
pagat, etc., però jo com a subjecte era molt més complexa que l’espai dins del qual 
em trobava. I això és justament el que els passa a molts immigrants. Sent éssers 
molt complexos, ens veiem reduïts a un espai molt condicionat: el de “l’immigrant” 
o “la immigrant”. Ara bé, això cal manejar-ho explícitament, doncs hi ha un gran 
nombre d’immigrants altament educats el primer treball dels quals és un treball 
com el que jo vaig tenir, de dona de neteja o de vigilant de pàrquing; treballs que 
molts migrants doctors acaben fent a Nova York. 
 
Pel que fa a un segon punt, nosaltres com a individus ens trobem en trajectòries, i 
cada pas és el primer en aquesta trajectòria, després hi ha altres passos. I aquestes 
trajectòries no estan només encaixades en l’espai de migració o en la subjectivitat 
d’immigrant. Es desborden a altres espais. I jo sempre dic: l’immigrant és àvia, és 
treballador, estudiant, artista, lampista i d’altres coses. No és només immigrant. A 
més, hem d’afegir una cosa. Avui dia la paraula immigrant ve amb tota una conno-
tació i força. Usar-la políticament o estratègicament és interessant. I aquí entro a 
un altre punt que vull ressaltar. 

Penso que ens trobem en un moment històric molt especial. La burgesia com a 
subjecte històric ja no existeix, hi haurà burgesos, però ja no són un subjecte histò-
ric. El proletariat en el sentit estricte, històric, tampoc existeix. Existeix una classe 
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que s’organitza, succeeixen coses a Xina, a Corea, etc. La classe mitjana com a 
subjecte històric que es beneficia de l’Estat del Benestar, la classe del consum de 
masses, de la producció de masses, la classe treballadora pròspera, ja no existeix 
més. I no és que ja no existeixin com a persones, sinó que els qui avui són els sub-
jectes històrics són aquells que mobilitzen la història. I hi ha dos nous subjectes. 
Aquests subjectes històrics són sovint molt invisibles, però hi ha certs espais o tra-
jectòries en les quals es tornen visibles i és el que jo anomeno la ciutat global. Exis-
teixen moltíssimes ciutats globals històriques. Per exemple, Barcelona i Madrid són 
dos d’aquestes ciutats globals. Són ciutats que el sistema necessita, espais aguts. 
Un subjecte històric és alguna cosa que podríem anomenar vagament el capital 
global: un assemblatge que barreja elements humans i no humans, per exemple, 
tecnologies, xarxes electròniques, una elit d’un cert tipus que no és com les velles 
burgesies. És una condició d’elements barrejats, molt invisible, molt elusiva i molt 
privada, la qual té un moment en les seves trajectòries. Allí és on es territorialitza i 
es constitueix la ciutat global, un lloc d’homes i dones que ho volen tot i ho obtenen 
tot. Hi ha un moment espacial de la ciutat que mostra la seva presència i el seu 
projecte: desplaçaments de gent, etc.  

Ara bé, quin és aquest altre subjecte històric que està movent la història, que acti-
va noves possibilitats i espais?... Es tracta d’una espècie d’amalgama: immigrants, 
minories ciutadanes discriminades, gais, queer, usat en aquest cas no com una pa-
raula negativa... Hi ha quantitat de diversitats i és una amalgama de subjectes que 
no estan totalment integrats en la qüestió d’allò  nacional, però tampoc són globals 
en un sentit abstracte. Ells també es troben en una ciutat complexa, una ciutat com 
Barcelona, com Madrid... un espai estratègic per als seus projectes, que no són so-
lament confrontar el poder, també és fer-se presència mútua, reconèixer-se, veure 
que estem tots en una mateixa cosa, són nous tipus de solidaritats.  

En una amalgama així un es pot preguntar dues coses. Vull posar l’exemple de la 
Plaza Tahir, a El Caire. Cap model que jo conegui dels científics socials, dels eco-
nomistes o dels estrategues de la CIA podia predir el que va passar a Tahir en un 
cert moment. I el moment que estic pensant és aquell en què la policia es va llençar 
contra la població per pegar-los. Hi va haver morts, ferits, però després va arribar 
un coratge i un valor per “colonitzar” el territori de la Plaça. Ningú podia haver 
previst que aquells qui no tenien armes o poder es rebel·lessin. Hi ha moltes situa-
cions intermèdies on els sense-poder fan història. A Tahir fins a cert punt es va fer 
història. Tant si aquest grup estava empoderat com si no, aquesta història va tenir 
les seves conseqüències. El fet que Mubarak caigués no podia prevenir-se. No és la 
primera vegada que grans dictadures cauen. A Amèrica Llatina les grans dictadures 
que vam tenir eren brutals, veritables carnisseries. Eren dictadures terribles que no 
van caure perquè va venir un poder superior a baixar-les, sinó perquè van abusar 
del seu propi poder. Hi ha unes mobilitzacions d’històries que no les podem veure 
i per això s’han de narrar, escriure, cal recuperar-les d’alguna manera.
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El concepte bàsic aquí és que els sense-poder adquireixen una condició on justa-
ment aquesta falta de poder es torna complexa i en aquesta complexitat existeix la 
possibilitat de fer història, de fer allò polític, sobretot quan hi ha conjuntures que 
afavoreixen els qui ja estan organitzats. Jo crec que la comunitat immigrant té una 
gran capacitat i quan sorgeix una conjuntura és allí on afloren aquestes capacitats. 
El fet de veure a l’immigrant en termes simples de “no té poder”, “és modest”, “té 
una vida dura” i on la seva vida és pur treball i sofriment no és correcte, ja que no 
es reconeixen una sèrie de capacitats que es poden aplicar en certes conjuntures. 
Els ciutadans i ciutadanes a Europa estem perdent drets; l’immigrant legal també 
està perdent els seus drets; els indocumentats estan sent perseguits. Estats Units 
ha passat de ser un espai d’oportunitats a un espai de persecució activa. Tenim 
més de 300 mil immigrants posats a la presó en els últims tres anys. Si molts 
d’ells són ciutadans per què estan encara a la presó? Per què no se’ls ha brindat 
l’oportunitat d’una audiència? Això és una persecució activa? És la decisió de “no et 
donarem una audiència perquè ens demostris que ets ciutadà”, perquè un no porta 
el seu passaport tot el temps.

Avui dia tenim una situació molt peculiar en la qual s’estan perdent drets. Part dels 
governs estan tenint un projecte més corporatiu econòmic que un projecte social 
de ciutadania. Un dels desafiaments que actualment tenim és reconèixer que es-
tructuralment parlant no han d’importar els odis, ni els nous racismes contra els 
immigrants, sinó reconèixer la veritable relació entre immigrant i ciutadà. Alguna 
cosa haurà de canviar; la situació s’està tornant molt més insostenible. La política 
d’immigració, insostenible. Qualsevol crisi genera una crisi total, per exemple la de-
socupació genera crisi econòmica, crisi d’immigració. El terrorisme dóna una crisi 
d’immigració. Constantment estem tenint una crisi d’immigració per motiu d’una 
altra crisi. Això indica que hi ha un problema fonamental. Els abusos als quals 
estan sent sotmesos els immigrants són abusos dels seus drets bàsics. Tots els im-
migrants són ciutadans dels seus països i s’ha de reconèixer que són subjectes de 
dret. No es pot dir que l’indocumentat és un invisible, un ciutadà és un subjecte for-
mal amb dret a fer reclamacions. Quan abusem d’un ciutadà estranger provoquem 
una espècie de càncer al cor de l’Estat Liberal. El president demòcrata Clinton el 
1996 va aprovar una llei d’immigració molt dura que va sacrificar molts drets dels 
immigrants i va ser insostenible, per això la van haver de canviar. En aquesta llei al-
guna cosa va passar pel radar que no es va notar. Nosaltres com a ciutadans també 
acabem perdent drets. Una llei que li lleva drets als immigrants acaba llevant drets 
al ciutadà. Un cop comencem a jugar a llevar drets als portadors de drets formals, 
això ja no hi ha manera d’aturar-ho i definitivament afectarà els immigrants. El que 
m’interessa recuperar aquí és una conjuntura particular en la qual els ciutadans 
estan perdent drets en una situació passiva. 

Jo em pregunto qui són avui els actors o subjectes que fan allò social i allò polític. 
Per a mi són els immigrants els qui han de fer allò social. Ells per sobreviure han de 
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generar solidaritats, operar a nivell de veïnatge. La classe mitjana ja no sap com fer 
allò social, perquè està en crisi; està menys preparada per manejar la necessitat de 
fer allò social que totes les minories socials discriminades. I si parlem del rol de la 
dona, per exemple, en el context en el qual he estudiat a Estats Units, la dona im-
migrant es torna actor públic a través d’allò quotidià. En els espais de quotidianitat 
és la dona la que es torna protagonista, més que l’home. La mare és la que negocia 
les coses amb la policia, amb l’hospital local, etc. La dona és el subjecte que ha 
de manejar això. Les dones que fan la neteja, que cuiden nens en les llars dels 
alts professionals fan el seu treball en espais que són estratègics. Netejar i cuidar 
en una llar d’infants és per exemple un treball en una infraestructura estratègica. 
Aquest és un treball que a simple vista sembla solament un treball de neteja, però 
és un treball essencial depenent de si aquest tipus de tasques poden donar-se en 
espais diferents, en una territorialitat estratègica. El tipus de reunions com aquesta 
a la qual hem assistit avui és crucial per entendre que la materialitat de la vida quo-
tidiana fa que les dones esdevinguin capdavanteres i subjectes públics. 
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V isibilitat, politització i feminització de les migracions són tres característi-

ques de l’Era de les migracions (Castles, 2004); processos que han contri-
buït a transformar els patrons i la gestió de les migracions internacionals en 

l’anomenada globalització. És així que durant les dues últimes dècades, els fluxos 
migratoris internacionals a escala global, per les seves característiques, composi-
ció i desplegament de diversos i nous processos socials, han estat objecte d’una 
creixent visibilitat en l’opinió pública, en les investigacions acadèmiques, així com 
a les agendes polítiques dels Estats i organismes internacionals. Aquest vertiginós 
interès ha anat acompanyat per una creixent politització del tema, que es manifesta 
en la prioritat que ocupen les migracions internacionals en els debats governamen-
tals, a les agendes internacionals i en els organismes de defensa dels drets humans 
(Araujo i Eguiguren, 2009:2).

Paral·lelament a aquesta visibilitat i creixent politització dels fluxos migratoris, la feminització dels 
mateixos (per l’heterogeneïtat dels perfils, el vertiginós increment i la diversitat d’interessos), s’ha 
convertit en un dels fenòmens més visible dins les dinàmiques migratòries globals. 
 
En el següent article interessa analitzar si aquesta visibilitat i creixent politització de la temàtica 
migratòria i el tema de les dones des d’una perspectiva de gènere, estan sent posicionats en 
l’anomenada Agenda Global de les Migracions. 
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Per analitzar aquesta premissa, ens centrarem en les principals conclusions, urgències i pro-
postes de les organitzacions de dones migrants, organitzacions feministes i acadèmia, treballa-
des en el marc del IV Fòrum Social Mundial de les Migracions (2010); un espai de la societat 
civil global que ha tingut una significativa incidència i visibilitat com a actor dins l’anomenada 
Agenda Global Migratòria. 

El següent article s’estructura en tres parts. En una primera, es descriu i analitza el Fòrum Social 
Mundial de les Migracions. En una segona part, es reflexiona sobre els sentits i visibilitats que 
en aquest espai es construeixen i disputen sobre la migració de les dones. I en una tercera i 
última part, es reflexiona sobre les urgències i potencialitats per posicionar, des de l’espai polític, 
la visibilitat de la feminització de les migracions internacionals a les agendes de la societat civil, 
en les reflexions dels estats i en els organismes internacionals.

,S�-~Y\T�:VJPHS�4\UKPHS�KL�SLZ�4PNYHJPVUZ

“En l’última dècada del segle XX, després que rebessin un tractament merament conjun-
tural, les migracions internacionals s’han constituït en un dels principals temes de l’agen-
da mundial” (Domenech, 2008:55). La creixent presència i visibilitat de les migracions a 
escala global ha apuntat cap a una configuració d’accions, gestions, sentits, respostes i 
demandes generades per diversos actors, Estats i institucions apuntalant la construcció 
d’una Agenda Global Migratòria.11  

El Fòrum Social Mundial de les Migracions ha estat un dels espais socials més contun-
dents que ha aportat la construcció de distintes formes d’interpel·lar l’accionar de les 
polítiques migratòries restrictives i seguritistes, també presents a l’Agenda Global sobre 
el tema migratori. 
 
El FSMM,12 des dels seus inicis, va cercar visibilitzar, fins i tot a l’interior dels moviments 
socials globals, la necessitat de reflexionar sobre aquells homes, dones i nens que han 
sabut moure’s i avançar des de, per i sobre les fronteres. Per tant, aquest espai va ser 
concebut com un espai polític de la societat civil global, perquè, a partir del debat i de la 
reflexió col·lectiva, es puguin posicionar demandes, denúncies, resistències i propostes 
des de les quals es formulin exigències als Estats nacionals i als organismes internacio-
nals, sobre els tractaments i significats de les migracions globals.
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Encara que la visibilitat del Fòrum ha estat cada vegada més legitimada com un interlo-
cutor clau per part dels Estats i els organismes internacionals, el seu nivell d’incidència 
continua estant per sota dels interessos de poder hegemònics que també estan presents 
a l’Agenda Migratoria Global. I encara que els seus intents siguin dirigir les demandes 
cap a un canvi estructural d’allò econòmic, polític i fins i tot un canvi de paradigma 
civilitzatori, se sap que les dites transformacions en matèria migratòria no responen a 
decisions unilaterals d’un determinat actor polític, ni a voluntats  individuals, sinó que es 
construeixen a partir de les pugnes i aliances entre organismes internacionals, Estats na-
cionals i organitzacions de la societat civil (Domenech: 2008); els qui negocien, cedeixen, 
disputen i legitimen la visibilitat dels temes a l’Agenda Global Migratòria.

Ara bé, els principals temes abordats en els quatre FSMM, s’han basat principalment en la 
configuració d’una plataforma de denúncia cap a les violacions dels drets humans, en totes 
les vulneracions de drets i llibertats dels individus en general. Això ha significat posicionar 
demandes universals, i en mantenir una suposada neutralitat de gènere, aquestes propostes 
i temàtiques posicionades políticament “no fan més que reforçar els processos d’exclusió, 
discriminació i desigualtat de les dones en diversos contextos socials” (Domenech i Magliano, 
2008) en desconèixer i/o ocultar les especificitats de les experiències de les dones migrades.

3H�WVSP[P[aHJP}�P�]PZPIPSP[H[�KL�SLZ�KVULZ�LU�SLZ�KPUnTPX\LZ�TPNYH[~YPLZ

Encara que la participació de les dones migrades i migrants va ser significativa en els altres 
FSMM, és important recalcar que per al IV FSMM realitzat a Quito, la visibilitat de les dones va 
tenir molta força i actoria política. Visibilitat que no sols es va traduir en el fet que els temes de 
gènere apareguessin de forma transversal, sinó que van existir al voltant d’un 30% de taules 
i tallers en tot el Fòrum que van abordar les pròpies experiències, denúncies i demandes de 
les dones, tant per a l’Agenda Global Migratòria com per a les seves pròpies organitzacions.

Van ser tres les grans problemàtiques estructurals que les organitzacions de dones mi-
grants, activistes i acadèmiques feministes van aconseguir evidenciar en el IV FSMM. En 
primer lloc, es va posicionar una crítica al model patriarcal, en el qual la feminització de 
les migracions internacionals, la seva visibilitat i reivindicacions no han estat tingudes en 
compte, sinó només des de la suposada transversalitat i des de la victimització. En segon 
lloc, es va evidenciar la feminització de les migracions com un tema relacionat de forma 
estructural amb l’economia. En tercer lloc, les dones van recalcar que la geografia de la 
desigualtat entre Sud i Nord només és una cara de la desigualtat i que a aquesta història 
de desigualtat entre moltes regions del món cal sumar la genealogia de la dominació de 
la classe, del gènere i l’ètnia. 
 
Dins aquests tres grans temes, les demandes específiques van ser: el reconeixement del 
treball domèstic no remunerat com a treball, la importància del treball domèstic remune-
rat en el desenvolupament econòmic dels països de destí, la visibilització de cadenes de 
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transferències de cura i la seva assumpció per les dones, la visibilització d’una diversifica-
ció laboral que genera treballs inestables, la necessitat de construir aliances, estructures 
organitzatives, sindicats i llaços entre dones treballadores i organitzacions feministes, les 
jerarquies existents entre les dones com a producte d’un sistema capitalista, de domina-
ció i patriarcal, etc.

D’aquesta manera, malgrat reconèixer la històrica invisibilitat de la feminització de les 
migracions, diversos actors socials, nacionals i supranacionals van aconseguir polititzar el 
tema, mostrant les tensions estructurals que comporta aquest procés. Es va aconseguir 
mostrar que més enllà de les vulneracions i precarietat laboral de què són objecte les 
dones, s’ha admès la rellevància de les dones migrants, redefinint-les com a protagonis-
tes centrals de les migracions internacionals. No obstant això, la seva visibilitat continua 
estant emmarcada en un ordre social, econòmic, polític i cultural hegemònic, reforçat per 
determinades representacions socials sobre les migracions femenines i la dona migrant 
(Magliano i Domenech: 2008). 

(�THULYH�KL�[HUJHTLU[

Indubtablement, el treball realitzat pel FSMM va generar èxits i avanços significatius en la 
conformació d’una agenda comuna de debat per a les dones, així com en l’incidència po-
lítica articulada entre les organitzacions de dones migrants, ONG i altres organitzacions 
de la societat civil. No obstant això, lluitar per una constant politització i per un vertader 
canvi estructural és un tema encara pendent. I per això, invitar-los per insistir que no-
més amb les nostres veus, les nostres accions i iniciatives aconseguirem articular-nos i 
reconèixer-nos, per assistir novament al V FSMM que es durà a terme a Corea del Sud, a 
explicar les nostres conquestes i a elevar noves demandes a l’Agenda Global Migratòria.

Només cal recalcar que és indispensable continuar avançant en la comprensió i l’entesa 
de les migracions i en el paper de les dones en aquesta dinàmica. De tal forma que 
en la lluita per les reivindicacions laborals i darrere la lluita per millorar les condicions 
de vida a la casa i al carrer, estiguem lluitant per un model de desenvolupament i un 
model civilitzatori més just, que ens involucri a totes i tots. Perquè només reafirmant un 
compromís col·lectiu i articulat aconseguirem un canvi cap a un nou model civilitzatori 
que privilegiï la vida, la integració dels pobles, l’harmonia entre les dones, els homes i la 
natura i garanteixi la reproducció i la sostenibilitat de la humanitat i de la Mare Terra per 
als següents mil·lennis.13 

PER UN MÓN AMB DRETS, PER A TOTES LES PERSONES, EN TOT LLOC I EN TOT MOMENT.... 
ENSORRANT EL MODEL, CONSTRUINT ACTORS.
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E ls explico de forma breu, qui som i què fem a CIASE. Som una organització 
que va sorgir a Colòmbia com a resposta col·lectiva a l’incompliment i la 
falta de garanties en la realització integral dels drets humans. Davant aquest 

panorama assumim una postura crítica, amb èmfasi en les dones. Partim del re-
coneixement d’una societat amb una àmplia diversitat ètnica i cultural, que viu dia 
a dia el conflicte armat intern, que està immersa en les vertiginoses dinàmiques 
de transnacionalització i globalització econòmica, política i social. Som un grup de 
persones amb diverses experiències a l’acadèmia i en els moviments socials, amb 
l’objectiu comú de crear escenaris per a la reflexió, participació, acció i investigació 
des d’una òptica feminista, intergeneracional, mixta (homes i dones) i pluricultural. 

Actualment duem a terme diversos processos amb dones desplaçades a Bogotà 
i Cundinamarca, amb dones migrants en el context andí, amb dones indígenes i 
dones joves. 

3H�MLTPUP[aHJP}�KL�[V[Z�LSZ�THSZ

Ens trobem davant una sèrie de discursos i polítiques que plantegen la migració, 
interna i externa, forçada i voluntària, com un dels problemes transcendentals a 
què han de fer front les distintes societats i la societat global en el seu conjunt. A 
això se suma que apostes institucionals i fins i tot no institucionals han començat 
a parlar de feminització de diversos processos socials, sobretot de la feminització 
de tots els mals: la feminització de la pobresa, la feminització de la migració, la 
feminització del desplaçament... i podria seguir, però estic segura que hi ha quel-
com més, quelcom que en el fons hem deixat de preguntar-nos, que s’ha sumat a 
l’amnèsia col·lectiva que vivim dia a dia. 

+PHUH�.HYJxH�
*VYWVYHJP}U�KL�0U]LZ[PNHJP}U�`�(JJP}U�:VJPHS�`�,JVU}TPJH�KL�*VSVTIPH��*0(:,��

;YHUZP[H��J\PKH��OV�OHZ��&��KL�MLY��
+VULZ�TPNYHU[Z�P�KLZWSHsHKLZ��LJVUVTPH
KL�SH�J\YH�P�[YLIHSSZ�KL�WYV_PTP[H[
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Des d’àmbits acadèmics, socials i institucionals, no ens hem detingut a pensar en quina 
mesura aquests discursos contribueixen a millorar les condicions de vida de les dones, o 
si l’únic que fan és reforçar la idea que els nostres comportaments són “atípics” o “anor-
mals”, que som persones vulnerables, que no aconseguim ajustar-nos a l’ordenament 
existent. 

A continuació els compartiré algunes idees que conjuguen els nostres plantejaments amb 
els debats feministes més amplis.

Les dinàmiques econòmiques i polítiques vigents, entre les que destaquen el lliure mer-
cat, la globalització econòmica i la democràcia liberal, s’han construït en el marc d’un 
ordenament binomial excloent, refermant-se i mantenint-se gràcies a la “natural” divisió 
sexual del treball, que considera que les dones som responsables de les tasques de cura 
i reproducció de la vida humana, responsables invisibles de la subsistència d’individus 
independents autosuficients, productius i sempre disponibles per al mercat.  

Llavors, Un ciutadà ideal -i ho anomeno en masculí perquè la seva concepció no inclou 
les dones- requereix de cures? Què són les cures? Les cures són el suport vital de les in-
teraccions humanes quotidianes, permeten el funcionament dels cossos, de les societats 
i per tant de l’economia, encara que aquesta es presenti com una ciència asocial des 
dels discursos dominants.

;YLIHSSZ�KL�SH�J\YH�OHIP[HJPVUHS

Impliquen una major proximitat amb l’espai habitacional que amb el cos de les persones, 
contribuint al bé, assegurant un ambient propici per a la conservació de la salut i la vida. 
Aquests treballs inclouen la neteja, arranjament i manteniment d’espais en allò públic i 
allò privat, i la transformació de productes en altres “per a la subsistència”.  En molts 
casos el seu vincle amb el bé és invisible i inconscient. 

;YLIHSSZ�KL�SH�J\YH�KL�WYV_PTP[H[

Són aquelles tasques de cura que impliquen proximitat física i atenció directa a altres 
persones, treballs que involucren la interacció entre el cos de la persona cuidada i de 
qui cuida. Encara que s’han considerat treballs lligats a la cura de persones dependents 
(enteses de manera generalitzada com a no capaces o discapacitades), es fa necessari 
ressaltar que són aquelles feines que impliquen l’atenció i la cura d’una altra persona 
en la quotidianitat, ja que tot ésser humà és dependent, atès que no pot viure sense 
un suport social. La noció d’independència és només una construcció cultural lligada a 
ser “agent de mercat” i “ciutadà”, no a una condició social de manca de necessitat de 
cura. El treball de proximitat inclou la neteja física, l’atenció de qui emmalalteix, l’atenció 
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a nens/es, els massatges, i fins i tot aquelles feines lligades al sexe, entre les que és im-
portant pensar la prostitució. 

Històricament les feines de cura han estat assumides com a responsabilitat de les dones, 
sobretot per dones amb “menor estatus de ciutadania”: dones negres, dones indígenes, 
dones camperoles que migren a les grans ciutats, dones pobres, dones casades i dones 
provinents de països “subdesenvolupats.”

Situar l’atenció a càrrec de dones en posicions subordinades està lligat a la seva repre-
sentació simbòlica, social i política en la base de la “piràmide social”, admetent que vivim 
en societats amb marcades nocions jeràrquiques en què l’imaginari d’èxit sempre està al 
cim i el cim no és precisament la cura en la vida quotidiana. 

En realitat, cuidem perquè en absència de cures emergeix el malestar i ens trobem amb 
major promptitud amb la mort. Tot ésser humà, home o dona pot aprendre a dur a terme 
aquestes feines, perquè són el resultat de processos d’aprenentatge, de construccions 
culturals i no d’un ímpetu biològic. Avui els invito a qüestionar la piràmide social, perquè 
en realitat té més lògica que l’atenció i preservació de la vida estigui al cim. No creuen?

És necessari que aquest qüestionament transcendeixi les fronteres, perquè la cura és 
protagonista global, perquè igual que el cacau, els plàtans i el cafè, és un bé d’exportació. 
Una exportació que es lliga al moviment de persones en el marc de la globalització, que 
des d’un acostament econòmic reduït no és més que el flux de capital humà… capital 
que, en aquesta lògica, no fa referència a persones, sinó a recursos, equivalents i parado-
xalment molt menys importants per a l’economia que el petroli, els minerals i els diners. 

Encara que la globalització sol presentar-se com un avanç de l’ordenament econòmic i, 
sobretot, com un procés per millorar les condicions de vida humana, no és clar cap a on 
avancem, perquè les estructures segueixen inamovibles, continua existint una economia 
visible (actualment composta per allò monetaritzat) i una altra no visible (caracteritzada 
per la cura d’altres) que van en direccions i ritmes distints, i fins i tot, oposats. El canvi 
significatiu que ha implicat el procés de globalització en les dinàmiques de la cura és que 
les ha fet part invisible de les economies transnacionals i, al seu torn, d’un circuit trans-
nacional alternatiu, pilar (no reconegut i menystingut) de les economies locals, nacionals 
i globals. 
 

0�HS�KPH�H�KPH&

El treball que hem realitzat amb dones migrants s’ha donat a través del qüestionament de 
la quotidianitat que vivim en l’ordenament existent. Ha començat per incidir en la política 
pública perquè reconegui les aportacions realitzades per les dones que viatgen fora del 
país, les necessitats de cura de les seves famílies i d’elles mateixes, però més important 
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que això, hem decidit dedicar temps a pensar formes en què la migració sigui una deci-
sió autònoma en un sentit ampli, permetent que les dones no sols viatgin a un altre lloc, 
sinó que modifiquin les seves pròpies valoracions sobre: l’èxit, allò valuós i allò important.

Aquest treball-aprenentatge amb dones migrants i desplaçades ens ha demostrat que les 
dones transitem portant damunt l’obligació de cuidar d’altres i això pesa massa; sumat al 
fet que no tenim temps per cuidar de nosaltres mateixes, per detenir-nos a pensar: per 
què ho fem? Per què tants altres i algunes altres no ho fan? Això ens ha portat a reflexio-
nar i a reconèixer que les idees i les accions poden contribuir a millorar les condicions de 
vida en el curt termini, però que és necessari tenir una visió, encara que sigui una mica 
somiadora, en el llarg termini. 

Per canviar les nostres formes de pensar i de fer és important no oblidar que:

• La migració no és un problema, el transitar és una acció quotidiana que no pot ser 
penalitzada. El problema és el doble discurs que es té enfront de la globalització: glo-
balització de la inversió, sí; globalització dels mercats, sí; globalització de les pors, sí; 
globalització del trànsit i del moviment de les persones, depèn, perquè hi ha persones 
que són bones i poden migrar, però hi ha altres molt perilloses i amb elles les societats 
no podem arriscar-nos. 

• La mobilitat de persones curadores ha construït una dinàmica de reorganització de 
les societats receptores, on els espais d’“independència” de moltes dones –i gairebé 
tots els homes- estan sostinguts en el treball de dones immigrants que assumeixen les 
feines “no visibles,” “no valorades”. Aquesta independència masculinitzada és la que 
volem?

• Els fenòmens feminitzats no són problemes de dones, són l’evidència que el món té 
problemes col·lectius irresolts, que requereix transcendir els binomis que el travessen.

• Cuidar d’altres no és més important que cuidar de nosaltres mateixes. Cuidar ha de ser 
una feina prioritària, quotidiana i col·lectiva… Cuidem, no cuidis en solitari.

Potser no sigui només necessari inserir-nos, sinó canviar el que s’entén com a valuós en 
el món perquè, des de la societat civil o des de l’acadèmia, haurien de sentir-se més veus 
que diguin: 

Transita... Cuida... Però no oblidis de preguntar: per què allò econòmic és vital i allò vital 
no és important?
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Com totes les ciutats contemporànies, Quito enfronta els fenòmens de mobilitat 
humana com un dels factors més determinants en la modelació i transformació 
de la convivència entre els seus habitants. Les polítiques públiques des d’allò 

local tenen l’avantatge d’evitar l’àmbit persecutori i restrictiu que adopten les políti-
ques nacionals, i tenen el repte de reduir les bretxes de diferència que es generen 
entre “propis” i “estranys” en el context de la ciutat. Des de la ciutat, tots els seus 
habitants i veïns són part d’una comunitat que és necessari reforçar, independent-
ment del seu estatus migratori. Aquest és el repte a què actualment Quito intenta 
donar resposta.

3H�TVIPSP[H[�O\THUH�LU�LS�THYJ�Q\YxKPJ�LX\H[VYPn

El 2007, l’Equador culmina un procés constituent que va donar com a resultat un 
document constitucional marcadament garant de drets. La Constitució de 2007 in-
corpora el concepte de mobilitat humana de manera integral i reconeix drets espe-
cífics per a les persones en les diferents dinàmiques del fet migratori. Inclou el prin-
cipi de no discriminació per lloc de naixement i condició migratòria (Art. 11). Integra 
dins els grups d’atenció prioritària una secció sobre mobilitat humana, en la qual es 
reconeix el dret a migrar, s’estableix la prohibició de considerar una persona com 
a il·legal per la seva condició migratòria i es desenvolupen les responsabilitats que 
l’Estat té amb les persones equatorianes a l’exterior per a l’exercici dels seus drets. 
L’article 40 diu: “Es reconeix a les persones el seu dret a migrar. No s’identificarà 
ni es considerarà a cap ésser humà com a il·legal per la seva condició migratòria”.

Si bé a nivell constitucional els drets de les persones en situació de mobilitat estan 
clarament reconeguts, la situació al camp institucional encara no és completament 
clara. La Llei d’Estrangeria i altres normes vinculades responen a principis anteriors 
a la Constitució de 2007 i conserven el caràcter persecutori de les persones en 

5H[HSPH�(YPHZ�9LUK}U�`�.YHJPLSH�9HTxYLa
4\UPJPWHSP[H[�4L[YVWVSP[HUH�KL�8\P[V�

7VSx[PX\LZ�KL�TVIPSP[H[�O\THUH
KLZ�K»HSS~�SVJHS!�S»L_WLYPuUJPH�KL�8\P[V
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situació migratòria irregular. Està en discussió una nova llei sobre aquest tema que 
integrarà els principis constitucionals de ciutadania universal.

3H�ZP[\HJP}�KL�TVIPSP[H[�O\THUH�H�8\P[V

Les dinàmiques de mobilitat humana a Quito han experimentat canvis substancials 
en els últims anys. Les polítiques de mobilitat humana a Quito sorgeixen a partir 
dels intensos fluxos migratoris d’equatorians i equatorianes a l’exterior que s’experi-
menten a la fi dels anys 90 del segle passat i inicis d’aquest segle. Aquesta tendèn-
cia s’ha transformat a partir de l’última dècada, en la que, a més de ser una societat 
expulsora de població cap a l’exterior, l’Equador, i en especial Quito, s’han convertit 
en acollidors de migració estrangera que cerca establir-se en aquest territori.

Emigració
Malgrat les restriccions migratòries a Europa i als Estats Units, es mantenen els 
fluxos cap aquests destins: uns, en condicions d’il·legalitat; altres, en processos de 
reagrupació familiar. D’altra banda, la crisi mundial ha generat tendències al retorn 
de migrants equatorians a l’exterior, fenomen que no ha assolit fins al moment els 
nivells que s’havien previst.

Immigració
A partir de l’any 2007 es va experimentar un increment del nombre i de la diver-
sificació de l’origen dels estrangers a Quito, com a conseqüència de l’eliminació 
del visat d’ingrés. A més de la presència de ciutadans colombians i peruans, s’ha 
identificat la presència de persones cubanes, haitianes, nigerianes, entre d’altres 
nacionalitats, la majoria de les quals es troben en situació migratòria irregular o són 
sol·licitants de refugi. Moltes d’aquestes persones cerquen establir la seva nova 
residència a l’Equador, però també s’han presentat casos en què usen al país com 
a punt de trànsit cap a altres destins (principalment els EUA). Aquesta situació va 
provocar que es tornès a imposar l’obligatorietat del visat a 14 nacionalitats africa-
nes i asiàtiques.

La condició de les persones que cerquen regularitzar la seva condició migratòria és 
difícil, perquè les normes existents no propicien la regularització. Això genera una 
alta taxa de desocupació, situació a la qual se suma la reacció xenòfoba creixent 
dels ciutadans de Quito, que afecta l’accés dels migrants al treball, l’habitatge i a 
altres serveis. 

Esquema 2: Saldos migratoris de persones d’un altre origen nacional
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Refugi
La incidència del conflicte armat a Colòmbia durant l’últim mig segle ha determinat que 
l’Equador es converteixi en el principal receptor de refugiats d’Amèrica Llatina. Actu-
alment, sumen aproximadament 50.000 refugiats al país, la majoria colombians, però 
també alguns nigerians, cubans i iraquians, entre d’altres. La major part dels refugiats 
elegeixen les ciutats per assentar-se, perquè senten que troben major protecció en els 
espais urbans i tenen majors oportunitats per a l’exercici de drets. En l’Equador, el 34% 
dels refugiats es troba a Quito. 

Les persones refugiades s’enfronten amb nombrosos problemes per reiniciar la seva vida a 
Quito. D’una banda, procediments llargs i complexos de reconeixement de la seva condició; 
d’un altre, els efectes de la discriminació que s’accentuen per als ciutadans colombians, 
als qui es vincula amb fenòmens d’inseguretat i delinqüència; i, finalment, dificultats d’inte-
gració econòmica pel baix accés a l’ocupació i als mecanismes bancaris de finançament. 
 

+LZWSHsHTLU[�P�TPNYHJP}�PU[LYUH

Quito ha estat històricament un destí de la migració interna per la seva condició de cen-
tralitat política i econòmica. Encara que no hi ha dades, es constata l’arribada diària de 
centenars de migrants a Quito, amb l’objectiu de cercar oportunitats laborals i un major 
accés a serveis, principalment educatius. A més d’aquest desplaçament voluntari, hi ha 
també fluxos que han obeït a desastres naturals, com el fenomen d’El Niño, erupcions 
volcàniques o terratrèmols en altres zones del país. 

La migració interna no ha estat presa fins al moment com un objecte de política pública, 
malgrat que també en aquest cas s’experimenten fenòmens d’exclusió i discriminació, 
que moltes vegades conflueixen amb condicions ètniques i de gènere.

Saldos migratoris de persones d’un altre origen nacional
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Les polítiques de mobilitat humana estan presents en el DMQ a partir de la mobilitza-
ció política dels migrants equatorians a l’exterior, que reclamen una atenció de part de 
l’Estat. A partir d’aquest moment, les polítiques d’atenció a migrants han passat per tres 
moments.

En una primera fase, el Municipi de Quito crea el 2001 la Casa de Mobilitat Humana: un 
espai institucional autònom que atén emigrants equatorians(es) i les seves famílies, dóna 
serveis d’assessoria jurídica, assistència psicològica i social, integració cultural, comuni-
cació familiar i informació general. Aquesta oferta de serveis es realitza a través d’aliances 
amb organitzacions no governamentals.

La segona fase està marcada pels convenis amb l’Ajuntament de Madrid. En el 2005, se 
signa un Conveni amb l’Ajuntament de Madrid a fi de desenvolupar les polítiques d’aten-
ció a migrants al Municipi. El projecte inclou activitats de capacitació microempresarial i 
assistència tècnica per al desplegament d’empreses de migrants retornats i familiars de 
migrants. En el 2007 se signa un nou conveni de codesenvolupament per institucionalit-
zar polítiques públiques d’atenció a la migració. 

Com a producte d’aquest procés, es construeix el Pla Districtal de Migracions a partir 
d’una  dinàmica de reflexió amb la societat civil. Aquest pla ha permès ampliar la noció 
anteriorment restringida de migració, a una més extensa que comprèn el concepte de 
mobilitat humana del DMQ, en el que s’inclou a més de la immigració, el refugi, el des-
plaçament i migració interna, el tràfic de persones i de migrants. 

A partir de 2010, la Casa de Mobilitat Humana es converteix en un equip tècnic de la 
Secretaria d’Inclusió Social, especialitzat en mobilitat humana i dedicat especialment a 
tasques de promoció de drets, prestació de serveis i transversalització de la política mi-
gratòria en la municipalitat, en el marc del Sistema Metropolità d’Inclusió Social.

El Sistema Metropolità d’Inclusió Social és una proposta de la Secretaria d’Inclusió So-
cial per articular i tornar més eficients les polítiques municipals en relació a la població 
d’atenció prioritària. S’entén com el conjunt articulat i coordinat d’organismes, entitats 
i serveis (públics i privats) que formulen, programen, executen, gestionen, controlen i 
avaluen  les polítiques, plans, programes i accions, amb el propòsit de garantir la inclu-
sió social dels grups en condicions d’exclusió. Inclou accions sobre: restitució de drets, 
participació, inclusió econòmica, xarxes d’atenció, promoció i sensibilització, i gestió del 
coneixement. 

Incloure les polítiques de mobilitat humana en el Sistema Metropolità d’Inclusió Social 
cerca institucionalitzar la política en l’administració municipal. 
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En primer lloc vull felicitar la Fundació Indera pel seu extraordinari treball d’organit-
zació i convocatòria per a aquest Seminari Internacional. La iniciativa d’organitzar 
una trobada d’aquestes característiques és en si mateixa un èxit, perquè ens obre 

la possibilitat de tenir un espai per compartir i intercanviar experiències i veure si d’elles 
tenim la capacitat de generar accions col·lectives. 

Felicitar-nos totes per l’escolta i el debat que s’ha establert en aquests dos dies. Cadas-
cuna de nosaltres ha transmès experiències, ha qüestionat realitats i ens hem donat a la 
feina de cercar situacions que ens són comunes.  

Però, després d’aquest posar en comú, què farem?

Personalment, considero que és un gran esforç tant organitzar com tenir el temps 
de participar en un Seminari en què s’aborden venes transversals de problemà-
tiques que impacten les nostres vides, com a dones i com a immigrants. Aquest 
esforç hem d’aprofitar-lo, no ha de quedar-se en un informe més, en un esdeveni-
ment més de Barcelona amb la foto periodística de “migrants reivindiquen els seus 
drets”... Podem aprofitar el privilegi que hem tingut de retrobar-nos (perquè moltes 
ja ens coneixem) i de  conèixer veus noves. Aquest és el potencial d’aprendre unes 
d’altres, de veure les nostres coincidències i diferències. En fi, estem, una vegada 
més, a prova de veure les nostres capacitats de generar idees col·lectives per dir 
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Transnacionalitat i ciutadania de les dones en 
contextos de migració.  Compartint propostes i 
reivindicacions col·lectives per als drets de les dones
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més alt que no estem d’acord amb el sistema polític, econòmic i patriarcal, al qual 
li és aliena la nostra quotidianitat i al qual només li interessa en la mesura que, 
amb el seu poder, es beneficia de les nostres situacions laborals, d’estrangeria, de 
desplaçades econòmiques, de dones en atur, de professionals qualificades que 
treballen en sectors precaris, de dones espanyoles, holandeses, alemanyes, que 
han de  treballar i professionalitzar-se i que, moltes vegades, per a això han de 
contractar altres dones per a la cura de les criatures i són testimonis que aquestes 
dones, les “cangurs”, de Bolívia, de Colòmbia, del Perú o d’altres països han dei-
xat, al seu torn, a fills i filles a cura d’altres dones, les àvies. Estem en una cadena 
d’importació i exportació moderna de l’afecte.

En aquests temps de crispació social on preval el “salvi’s qui pugui de la crisi econòmica” 
i on s’incrementen en la societat actituds de menyspreu a les i els immigrants, hem d’es-
molar el nostre ser com a estrategues. Com organitzar-nos?,  Com fer-nos col·lectives?, 
Com treballar juntes respectant les nostres diversitats?

Ahir van esmentar que fa dos anys ja es va organitzar a Barcelona una trobada amb 
temàtiques similars a aquest, no obstant això, i sent crítiques, no vam tenir la capacitat 
d’aprofitar aquest espai. Vam perdre la continuïtat. L’any passat vam estar a Madrid en 
una trobada també similar i fins al dia d’avui no tenim una xarxa construïda per continuar 
impulsant col·lectivament accions. Crec que és necessari reflexionar si només tenim ca-
pacitats de denúncia o si també podem generar espais d’acció política com a companyes 
que sabem escoltar i aprendre i tenir-nos confiança. 

Certament, a Barcelona no estem començant com ahir van esmentar, es va començar fa 
20 anys amb l’associacionisme i segurament en altres llocs de l’Estat espanyol  hi ha camí 
realitzat. Aquí tenim companyes d’Holanda que generen espais a Europa, en fi, hi ha un 
moviment important de treball des de les dones immigrants i, gràcies a aquest teixit ric 
i interessant, estem aquí, cada grup amb les seves particularitats creatives i reivindica-
tives. No obstant això, coincideixo amb les veus que reclamen la urgència d’accelerar la 
col·lectivització dels moviments, perquè les condicions polítiques i econòmiques mundi-
als que enfrontem són desastroses, principalment, per a les dones.

Aquests desastres ja els esmentava Saskia Sassen. A ella li vaig escoltar en una entrevis-
ta que estem vivint en dinàmiques interconnectades per un sistema la lògica del qual és 
la d’expulsió, la de la financialització internacional, de pura plusvàlua immensa on ja no 
es necessita més gent, o, quan es necessita, només és com a ens consumidor. Sassen 
esmenta que quan la Xina compra tres milions d’hectàrees a Zàmbia per plantar palma 
per fer “balfios”, això suposa un procés d’expulsió massiva de petits agricultors, de po-
bles sencers.14
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Veiem llavors una lògica de venda de mercaderies que arrasa la flora i fauna del pla-
neta. La tragèdia que plorem del tsunami al Japó exemplifica la dimensió dels dese-
quilibris que estem provocant en els ecosistemes amb aquestes lògiques del capital 
depredador de la natura. 

La urgència d’organitzar-nos en moviments de resistència global com a dones, és una 
crida de les camperoles i camperols que cada dia són desposseïts de les seves terres 
o, que estan sent condemnats a la precarietat i pobresa per la lògica del sistema que 
ha alliberat els mercats agropecuaris mundials i que estableix complexos agroindus-
trials controlats per empreses transnacionals i pels grans agricultors locals.15 Això, 
dones, es connecta al que mengem i al que no mengem. En la crisi alimentària, 
segons dades del Fons de les Nacions Unides per a l’Alimentació (FAO), mil milions 
de persones estan mal nodrides en el món, és a dir, una de cada 6 de totes les que 
habiten el planeta.

En una publicació editada per l’organització Entre Pobles Barcelona,16 titulat Dones 
que alimenten al món: Sobirania Alimentària en defensa de la vida i del planeta 
s’esmenta que són les dones les que asseguren que no falti l’arròs en el sud-est 
asiàtic i les que produeixen blat i blat de moro a Amèrica, proporcionant així fins al 
90 per cent dels aliments que consumeix la població empobrida de les zones rurals. 

A l’Àfrica subsahariana, les dones produeixen fins al 80 per cent dels aliments bàsics 
per al consum familiar i la seva venda. Elles conreen fins a 120 espècies vegetals 
diferents en els espais lliures al costat dels conreus comercials dels homes.

Per a totes nosaltres és evident que gairebé tots els aliments que comprem als  super-
mercats són el negoci de grans empreses que arrasen sòls, aigua i en les que moltes 
vegades s’utilitzen transgènics.17

La nostra urgència d’organitzar-nos en polítiques concretes sobre els impactes de la 
migració passa per no oblidar conflictes armats en què les dones vivim de distinta 
manera els impactes de la violència. Esmento, per exemple, l’escenari colombià, on 
la complexitat del conflicte i l’escalada de la confrontació són alimentades per sectors 
de la classe política i econòmica, per les empreses transnacionals i pels propis mitjans 
de comunicació. En el seu conjunt, aquests sectors abonen obertament l’incessant 
augment de la despesa militar a Colòmbia, que està dins les deu més altes del món.18
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Les dones colombianes residents a Colòmbia i en l’estranger saben de la urgència i 
importància d’organitzar-se, i ens han donat exemples de com enmig del combat es 
poden construir pacíficament xarxes i resistències, perquè els seus cossos no siguin 
botins de guerra. Un altre escenari de violència s’ha instal·lat a Mèxic amb 40 mil 
morts des de l’any 2006 per la fictícia guerra de l’Estat mexicà contra el narcotràfic.19 

Escenaris de conflicte a Algèria, Somàlia, Uganda, Pakistan, Líbia, Iraq, Palestina, 
Israel, Sud-est de Turquia... i altres geografies on la vida està en constant amenaça, 
sobretot per a les dones, nenes, nens i homes, és a dir, per a la població civil en 
general. I què difícil, per no dir impossible, és aconseguir protegir la vida d’aquestes 
dones quan sol·liciten el Dret d’Asil! I què fàcil és fer circular les mercaderies per als 
cinc principals països fabricants i venedors d’armes en el món: Estats Units, Angla-
terra, França, Rússia i Xina. 

Dones, aquest seminari és de primer ordre per les possibilitats que ens ofereix, per 
la reflexió de veure la interdependència d’aquesta globalització que atenta contra la 
dignitat de les persones. Estem cridades a ser més actives del que ja som, a ser més 
humils en les nostres posicions ideològiques (però sense perdre-les). El que vull dir 
és si podrem estar més obertes per construir un col·lectiu amb la nostra diversitat de 
postures. Un exercici veritablement difícil, però encara és més difícil tenir nosaltres que 
pagar els errors i ambicions d’aquests sistemes de poder que en res ens beneficien.

Companyes, mentre netegem, mentre cuidem nenes i nens, ancians i ancianes, men-
tre ho seguim fent amb afecte i responsabilitat, mentre ens formem i capacitem en 
eines com aprendre altres idiomes, mentre ens constituïm en cooperatives d’autoocu-
pació, mentre organitzem seminaris, mentre sortim al carrer per denunciar els abusos 
de les lleis d’estrangeria, mentre ens plantem per denunciar les violacions als drets 
humans enfront dels Centres d’Internament per a Estrangers, mentre ens posem en 
vaga per dir NO a més aturats en l’Estat espanyol que sumen ja milions, mentre ens 
n’anem amb cassoles per dir NO a les retallades de drets en la Salut Pública, mentre 
ens posicionem sense demanar permís per exercir els nostres drets com a Ciutada-
nes Globals i transformem aquestes fronteres per fer dialogar les cosmovisions d’aquí 
i d’allà... tenim el repte a la pregunta: com seguim organitzant-nos?

La resposta està en nosaltres... Dones, som moltes! Amb alegria anem a la proposta 
i a l’acció

Moltes gràcies.


