
a c t i v i t a t Les dones com a armes de guerra6

Llegir i comentar un text que ens aporta una aproximació a la situació de les dones en les guerres.

Les dones com a armes de guerra, efectes de les guerres.

Donar a conèixer els efectes de les guerres en la població, especialment en les dones.
Analitzar el paper de la dona com a arma de guerra.

Una hora de durada.

Conceptes: Violacions, crims de guerra, prostitució, protagonisme social...
Procediments: Anàlisi de textos, qüestionari, argumentació lògica.
Actituds: Sensibilitzar sobre els efectes de les guerres, actitud de rebuig davant de la guerra.

Paper i material per escriure.

Les dones com a armes de guerra (Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo,
Editorial Icaria).

Repartir i llegir el text individualment.
Repartir i respondre el qüestionari individualment.
Posar en comú i analitzar les respostes del qüestionari.

L’objectiu del comentari d’aquest text és sensibilitzar sobre les conseqüències que tenen les guerres
per a les dones. Hem de tenir en compte que és un tema delicat i no l’hem de tractar amb frivolitat.
Es tracta de veure que fins fa relativament poc les dones no eren considerades víctimes dels crims de
guerra. No obstant això, sí eren considerades pels contendents com una arma per debilitar l’enemic,
mitjançant violacions sistemàtiques. Analitzarem el perquè d’aquesta utilització i manipulació de les
dones.

També destacarem la vulnerabilitat en què es troben moltes dones després d’un conflicte o durant
aquest, la sobrecàrrega de responsabilitats a la qual es veuen sotmeses i les conseqüències que això
pot ocasionar. Molt poques vegades tenen els mateixos recursos, drets polítics, autoritat o control
sobre el seu entorn i les seves necessitats.

D’altra banda, parlarem sobre el rol de les dones en les societats en conflicte. Tot i que, com diu el
text, de vegades són perpetradores de violència, en la major part dels casos les dones són una de les
parts més perjudicades. Tanmateix, de vegades les transformacions que es produeixen durant el con-
flicte afavoreixen i estimulen l’autoestima i la capacitat de les dones d’afirmar les seves pròpies idees
i posicions. D’aquesta manera, les dones poden arribar a reconstruir les seves famílies i erigir-se en
treballadores per a la construcció de la pau. Lamentablement, moltes vegades aquest avenç es vola-
tilitza un cop acabada la guerra, ja que en la societat tornen a establir-se els rols “tradicionals”.

Prestarem especial atenció a l’última pregunta, amb la qual pretenem incidir en el fet que les mos-
tres de violència contra les dones en la guerra reflecteixen en certa manera el masclisme que impe-
ra en la societat.
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Annex

Text: Les dones com a armes de guerra. 
Qüestionari.6

Descripció

Temàtiques

Objectius

Temporalització

Continguts

Material

Documentació

Desenvolupament

Orientacions




