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Fotografia: Natalie Jeffers / Matters of the Earth.

Fotografia: @AmnistiaOnline.

Entrevista
El Consell Cívic d’Organitzacions Populars i Indígenes 
d’Hondures (COPINH), entitat emblemàtica en la defensa del 
medi ambient i els drets dels pobles indígenes, compleix aquest 
2018 el seu 25è aniversari. 
El COPINH va despertar la consciència sobre els drets dels pobles 
indígenes. Va engegar un moviment fort, liderat per la Berta 
Cáceres i per moltes altres persones que la vam seguir durant 
molts anys en la lluita. 
La nostra tasca de defensa del territori i els béns comuns s’empara 
en el Conveni 169 de l’OIT. És una lluita molt desigual, ja que en 

l’actualitat tenim els tres poders de l’Estat segrestats sota un règim 
dictatorial, violador de tots els drets del poble. Hem retrocedit als 
anys 80 del segle passat.

Quins són els principals reptes als quals s’enfronten els 
defensors i defensores de drets humans que treballen al teu 
territori?
Són sobretot les amenaces, la discriminació, la por a morir 
com la Berta. Ens trobem en una situació de desprotecció i 
criminalització, i som excloses de projectes socials. Com a dones, 
a més, patim les conseqüències d’un sistema masclista, en tots els 
àmbits (polític, social, econòmic i cultural). 

El Relator especial de les Nacions Unides sobre la situació de 
defensors i defensores dels drets humans ha visitat Hondures 
aquesta primavera.
Sí, Michel Forst va ser amb nosaltres aquí a La Paz. Va poder 
palpar la nostra realitat, l’impacte de les accions d’aquest govern de 
facto en els pobles indígenes empobrits, els efectes de les mesures 
neoliberals, la ingovernabilitat, la criminalització de la protesta 
social. Va conèixer casos de morts a mans de la policia militar, 
feminicidis, persones desaparegudes, persones empresonades i 
processades per la defensa de la terra... i assassinades també.

Quin rol té Europa pel que fa al respecte dels drets humans a 
Hondures?
La UE juga un doble paper. D’una banda, aporta fons econòmics 
per a la defensa dels drets humans. De l’altra, és una font 
econòmica per a empreses extractivistes. És un tema delicat.

Has integrat la Comissió Ciutadana de Transparència a la 
municipalitat de San José.
He estat secretària de la CCT durant tres anys i mig. Aquest 
organisme està integrat per cinc persones, i supervisa la gestió 
de fons públics i projectes comunitaris. En el temps que hi vaig 
ser, vaig participar en l’elaboració del pressupost municipal, 
vaig assistir a reunions informatives, vaig treballar en informes 
administratius de rendició de comptes, i vaig formular 
observacions i recomanacions.

+ informació: 
www.facebook.com/milpahcom-1802994836383951 

Manal
Tamimi 
(Palestina)

“No deixaré de resistir a l’ocupació. Sé que
hem de pagar un preu pel fet d’haver triat resistir, 

i que potser només és qüestió de temps que 
perdem algú. Però de totes maneres, no hi ha 
vida sota l’ocupació. Ja ho estàs perdent tot.” 

La Manal Tamimi és una destacada activista palestina. Viu a 
Nabi Saleh, un poble d’aproximadament 600 habitants situat a 
Cisjordània, en territori ocupat per Israel des del 1967. Al 2009, 
colons israelians d’un assentament proper van prendre el control 
d’una de les principals fonts d’aigua de la 
localitat. Quan això va passar, explica Tamimi, 
“dues terceres parts de les terres del poble ja 
havien estat confiscades per diferents raons”.

El 9 de desembre de 2009, els i les habitants 
de Nabi Saleh van organitzar la primera de les 
manifestacions setmanals que, a dia d’avui, 
continuen mantenint cada divendres. “La 
resposta israeliana és sempre brutal”, assegura 
Tamimi. En aquestes protestes hi juguen un 
paper fonamental dones com ella. “Participem 
en la presa de decisions sobre les protestes, 
els temes i les diferents activitats a l’interior 
i l’exterior del poble”, explica l’activista, 
que lamenta el “concepte erroni” que des 
d’occident es té de les dones musulmanes, 
“especialment si porten hijab”. 

Tamimi ha estudiat un màster en dret internacional a la Universitat 
d’Al-Quds. És membre del Comitè de Coordinació de la Lluita 
Popular (PSCC, per les seves sigles en anglès), una organització 
que aglutina els Comitès de Resistència Popular de Cisjordània. 

Ha viatjat arreu del món per denunciar les 
vulneracions dels drets del poble palestí –al 
Líban, Itàlia, França, Espanya i els Estats Units.

La repressió l’ha tocat de prop. Ha estat 
detinguda en quatre ocasions, i ha estat ferida 
diverses vegades, una d’elles amb una bala 
disparada per un franctirador. Des del gener, 
el seus fills Osama i Muhamad es troben a la 
presó, i s’enfronten a penes d’entre un i quatre 
anys. La seva neboda, Ahed Tamimi, és també 
a la presó des del desembre. Per explicar la seva 
història, la Manal Tamimi ha escrit juntament 
amb altres autors el llibre Ahed Tamimi: A Girl 
who Fought Back.

Fotografia: Haim Schwarczenberg.
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Un èxode de set dècades

La tardor del 2016, el metge palestí Essam Daod va visitar les 
Ciutats Defensores dels Drets Humans. Va venir a Catalunya per 
compartir la seva tasca de suport a les persones refugiades que 
arribaven a l’illa grega de Lesbos. Mesos abans, en una entrevista 
al diari Haaretz, li havien preguntat si de totes les persones que 
havia conegut a Lesbos, en recordava alguna en particular. I en 
recordava una que, en realitat, explicava la seva història, la de la 
seva família, la del seu poble.

La va conèixer una matinada en què dues embarcacions havien 
arribat amb moltes dificultats a la costa de l’illa. Entre la gent hi 
havia una velleta de 89 anys. Quan la situació va estar més o menys 
organitzada, la dona va preguntar-li a Daod si havia de dir al 
registre que era siriana. El metge li va contestar que per descomptat 
que sí. Però aleshores ella el va sorprendre: “El problema és que 
no sóc realment siriana; el meu passaport no és sirià.” Daod li va 
advertir que si mentia, l’enviarien de tornada al seu país d’origen. 
En resposta, la dona va etzibar-li: “Perfecte, aleshores mentiré, i així 
podran retornar-me a la meva ciutat, a Safad”.

Safat s’anomena actualment Tzfat, i forma part d’Israel. La majoria 
de la seva població àrab va haver de marxar el 1948, l’any en què 
es va fundar Israel. Aquell any, la dona que va conèixer Daod 
havia fugit al Líban, a Sabra i Shatila. D’allà va anar al camp de 
persones refugiades de Yarmuk, prop de Damasc. Després l’havien 
traslladat a Daraa, al sud-oest de Síria, i finalment havia passat a 
un camp proper a Istanbul. “Ja n’hi ha prou, és l’última vegada que 
sóc refugiada”, li va dir a Daod l’any 2016.

Enguany s’ha complert el 70è aniversari de la creació d’Israel i 
del que la població palestina coneix com la Nakba. Literalment, la 
catàstrofe. L’expulsió i fugida de les seves llars d’aproximadament 
750.000 palestins i palestines. Els Estats Units ho han celebrat fent 
efectiu el trasllat de l’ambaixada nord-americana de Tel Aviv a 
Jerusalem, una decisió que ha estat seguida per altres països i que 
tensa encara més les cordes del llarg enfrontament.

El poble palestí, en una clara posició de desavantatge a l’hora de 
plantejar un canvi de rumb en la direcció que pren el conflicte, 
malda per no caure en l’oblit internacional. Com recordava a 
l’abril l’investigador del CIDOB Eduard Soler, ha de competir amb 
noves tragèdies que colpegen la regió (Síria, Iemen, Líbia), i ha de 
carregar la frustració que generen tantes dècades de fracassos en 
la construcció de pau. A més, paga el preu de ser la part feble en 
un context de geopolítica convulsa.

Viure en territoris ocupats

L’any 1967, un fort exèrcit israelià va multiplicar el territori 
controlat pel país amb la sòlida victòria de la Guerra dels Sis 
Dies. Com explica l’analista polític Julio de la Guardia, Israel va 
conquerir aleshores la península del Sinaí (retornada a Egipte amb 
els acords de Camp David de 1978), els Alts del Golan (que encara 
no han estat retornats a Síria), la Franja de Gaza (se’n va retirar 
unilateralment al 2005 però continua mantenint-la bloquejada), 
Cisjordània (se n’ha retirat parcialment però continua controlant 
el 60% del territori) i Jerusalem Est (annexionat per llei el 1980). 

Després de la Nakba de 1948, la Naksa de 1967 –el resultat de la 
Guerra dels Sis Dies– va provocar una segona gran onada de 
persones refugiades. I ara, més de sis dècades després, la Guerra dels 
Sis Dies continua fixant els paràmetres que marquen la vida de les 
persones palestines a la Franja de Gaza, Cisjordània i Jerusalem Est. 

Com apunten des d’Amnistia Internacional (AI), la política israeliana 
de construir i expandir assentaments il·legals ha estat “una de les 
principals forces impulsores de les violacions generalitzades de 
drets humans resultants de l’ocupació”. Els assentaments vulneren 
el dret internacional humanitari i constitueixen un crim de guerra. 
Israel ha demolit desenes de milers de propietats palestines, i ha 
forçat el desplaçament de grups de persones per construir habitatges 
i infraestructures per a la població colona. A més, ha pres el control 
de recursos naturals com aigua o terres de cultiu perquè els utilitzin 
habitants dels assentaments.

Sota pretextos de seguretat, Cisjordània ha estat fragmentada per 
centenars de punts de bloqueig militar israelià (controls, talls de 
carreteres, vies per a ús exclusiu de la població colona), per un 
mur de 700 kilòmetres i per un règim general de permisos que 
obstaculitza les tasques més quotidianes. Des d’AI denuncien que, 
a més, una legislació “intrínsecament discriminatòria i injusta” 
impedeix que moltes persones puguin contreure matrimoni, així 
com desplaçar-se dins dels territoris ocupats o cap a Israel per 
visitar éssers estimats o viure amb ells.

La vida sota l’ocupació, la vida que viu la Manal Tamimi, està 
completament controlada per Israel. Però tot el poder d’un Estat 
no pot esclafar les ments i les esperances d’una població que es vol 
lliure i digna. Tamimi és conscient del context advers en el qual 
lluita: “Honestament, veig un futur fosc, no només a Palestina 
sinó a tota la regió”, reconeix. Però insisteix que l’esperança és 
l’arma més forta de la qual disposa. “No ens podem permetre 
perdre-la”, afirma.

 

Entrevista
Com va canviar la teva vida després de 2009?
Totes les nostres vides van canviar. Per descomptat, viure sota 
l’ocupació vol dir que has de ser castigada per la teva nacionalitat 
palestina, tant si resisteixes com si no. Però quan vam decidir 
resistir, encara va ser pitjor. 
Les armes tòxiques que utilitzen contra nosaltres han tingut un 
impacte molt negatiu en la nostra salut: hem començat a tenir 
problemes renals, dolors musculars, forts mals de cap, malalties 
a la pell... El pitjor és que els nostres infants han esdevingut part 
del càstig: 47 menors de 18 anys han estat arrestats; d’aquests, 11 
tenen menys de 15 anys. El més jove és el Suhaib, que té 13 anys i 
és a la presó des de fa tres mesos*.

Una d’aquestes menors és la teva neboda, l’Ahed Tamimi. El 
seu cas és conegut internacionalment; quin impacte ha tingut 
aquest fet en la seva situació?
Ha tingut impactes positius i negatius. D’una banda, el seu cas 
ha fet visibles les presoneres palestines, especialment les menors. 
S’ha incrementat l’interès per conèixer la situació de les persones 
palestines tancades en presons israelianes. De l’altra, el cas de l’Ahed 
s’ha presentat com l’acció de tot un Estat contra una nena. Per això, 
ara necessiten criminalitzar-la i justificar que mereix un càstig.

Quin impacte té en les famílies i les comunitats la detenció de 
centenars d’infants palestins cada any? 
És el pitjor malson que pot travessar qualsevol pare o mare: 
veure com castiguen o empresonen les seves criatures. Sobretot 
perquè Israel mai no respecta el dret internacional i humanitari. 
Personalment, estic preparada perquè em castiguin pel meu 
activisme, però quan van detenir els meus dos fills al gener va 
ser la pitjor experiència que he viscut. He estat a la presó quatre 
vegades i m’han ferit molts cops, però això no s’apropa ni al 2% del 
que vaig viure quan van detenir l’Osama i el Muhamad. 
Em va fer qüestionar si el que faig val la pena, però vaig adonar-
me que sense resistència no podrem construir un futur millor per 
als nostres fills i filles. Aquesta experiència els enfortirà per poder 
fer front a totes les dificultats de la seva vida.

Després de tants anys de lluita, el teu compromís es manté ferm.
Resisteixo perquè em nego a morir en silenci i a morir abans de la 
meva mort. L’ocupació intenta matar-nos mentre som vius, matar 
els nostres esperits. He après que el món no ens sentirà si callem, 
i que ningú lluitarà pels meus drets i em retornarà el que tenia si 
jo no lluito i resisteixo.

Què poden fer les persones i els municipis per donar suport al 
poble palestí?
Cada persona s’hauria de fer aquesta pregunta: què puc fer per 
aturar el genocidi contra Palestina? Com puc canviar la política 
del meu país? Per nosaltres, és molt important que la mirada 
cap a la població palestina es transformi, que no ens vegin com 
a terroristes sinó com a persones que lluitem per la llibertat. 
Per això, utilitzem les xarxes socials, sobretot per dirigir-nos al 
jovent, i convidem grups, estudiants, sindicats i representants 
parlamentaris de tot el món. Aquesta gent té el poder de votar, i 
poc a poc poden canviar les polítiques dels seus països. 
El boicot, les desinversions i les sancions (BDS) són una eina 
molt important, i n’hem vist l’impacte en l’economia israeliana. 
També les conferències i les protestes, encara que només siguin 
d’una persona davant les ambaixades d’Israel o els Estats Units, 
són maneres de mostrar que la comunitat internacional s’està 
despertant i no quedarà callada davant dels seus crims.

* Aquesta entrevista va realitzar-se a finals de maig de 2018.

+ informació:
www.twitter.com/screamingtamimi 

www.facebook.com/Tamimipresspage 
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