
TALLER DE COSTURA PEL COL·LECTIU DE DONES VÍDUES DE L’IRAQ A SÍRIA Casa de mujeres iraquíes
Les vídues d’Iraq segueixen cosint a Damasc. El grup de dones ha transformat i ampliat el projecte ini-
cial del taller de costura en una nova proposta de cuina preparada i una amplia seu social.

Els han cedit un ordinador amb la quan cosa poden aprendre a fer-hi ús. Organitzen celebracions vincu-
lades o no a fets religiosos. Han realitzat cinc exhibicions dels productes el·laborats al taller. I han fet tres 
viatges amb la finalitat de conèixer el país que els acull. 

L’estiu passat vam visitar el projecte i vam constatar que d’ell es beneficien directament 15 persones i les 
seves respectives famílies, un total de més de 50 persones. En aquest moment, i per un període de temps, 
ens continuen demanant el recolzament de Rubí Solidari per fer front a les despeses de manteniment 
(aigua, llum) i lloguer del local.

Des de Rubí Solidari hem valorat com a molt positiu que amb una aportació de 9.837 euros haguem pogut 
fer possible que 15 persones tinguin una vida digna a partir del seu propi treball i que d’aquest treball se’n 
beneficïin més de 50 persones directament i que 289 dones i 350 nens puguin gaudir d’un espai de troba-
da, d’esbarjo i d’aprenentatge d’aquelles qüestions bàsiques que l’exili i els estava negant. 

Per aquest motiu ens hem compromès a fer-nos càrrec del manteniment de la “Casa de mujeres iraquíes” 
a Damasc, Syria, durant aquest any 2011 que significara una aportació de 3.700 euros.

Us fem arribar aquesta informació per tres raons. D’una banda, volem fer-vos arribar l’agraïment que les 
dones vídues ens van transmetre pel suport al projecte, durant la visita d’avaluació que la vicepresidenta 
de Rubí Solidari, Pilar Guillem, va fer al projecte.  La segona raó és explicar-vos i justificar-vos els diners 
que ens vareu donar per fer arribar al taller de costura, i poder-vos explicar que aquests diners han donat 
el fruit esperat: s’ha creat feina, s’han comprat dotze maquines de cosir i els estris per fer-les funcionar de 
forma adequada i necessària, s’ha comprat un frigorífic i cuina per la preparació del menjar i s’ha comprat 
el mobiliari i l’acondicionament necessari per una “Casa de mujeres iraquíes” a Damasc. 

La tercera raó d’aquesta informació és demanar-vos una vegada més la vostra col·laboració, tal i com us 
dèiem ens hem compromès a fer arribar aquest any 2011, 3.700 euros pel pagament del lloguer i manteni-
ment del local, en aquest sentit continuarem mantenint obert el compte de UNNIM (abans Caixa de Cata-
lunya) número 2013 0178 21 0200917150 perquè podeu fer les vostres aportacions, especificant projecte, 
Dones Vídues Iraquianes.

Hem tramès a la nostra contrapart, el Moviment de Dones Contra la Ocupació, la necessitat de fer sos-
tenible el projecte, però mentre no sigui possible, intentarem donar-lis un cop de mà que faci possible la 
recuperació de la dignitat que la injusta guerra de l’Iraq els hi està privant.

Properament penjarem tota la informació, fotos i altres documents a la plana web www.rubisolidari.org i al 
Facebook de Rubí Solidari, http://www.facebook.com/profile.php?id=100000677105775 per tal de que tots 
vosaltres tingueu aquesta informacio al vostra abast. 

Sapigueu que qualsevol aclariment sobre aquest projecte us podeu posar en contacte amb nosaltres a la 
adreça de Rubí Solidari rubisolidari@rubidigital.cat

El projecte s’inicia al novembre de 2009 amb l’ajut econòmic de persones com tu, i es van poder 
aportar 3.108 euros. També Rubí Solidari va fer una aportació de 6.728,62  euros, amb l’objectiu 
de millorar la qualitat de vida i el desenvolupament d’un dels col·lectius més afectats per la invasió 
d’Iraq al 2003: les vídues i els infants. A la desestructuració familiar i social s’ha d’afegir el seu des-
emparament econòmic doncs les dones de l’Iraq exiliades a Síria no estan incloses al mercat laboral 
i mantenen uns índexs d’escolarització menor a la població masculina. 
 
La major part de les dones han estat detingudes i torturades, víctimes d’abusos i vexacions, han 
arribat a Síria fugint de la invasió i de la posterior repressió. La seva condició de  refugiades els im-
pedeix gaudir de permís de treball (als homes també) per tant aquest tipus d’accions que estem 
recolzant els permet rebre beneficis econòmics per a elles i la seva família i crear un espai de convi-
vència i confiança pels seus infants. 
 
Quan la coordinadora del Moviment de Dones contra l’Ocupació, Yamila Abbas Huedi, es refereix 
al projecte l’anomena “Casa de mujeres iraquíes”, així és com ho entenen les dones vídues que 
consideren aquesta casa com la seva segona llar. En un principi estaven vinculades més de 104 fa-
mílies, ara són 289 dones i 350 nens orfes els que utilitzen el recurs que des de Rubí Solidari i amb 
el teu suport estem recolzant. 

Durant el 2010, a la seu on està ubicat el projecte, han fet diverses activitats. Els nens han dibuixat 
les experiències viscudes fora del seu país, al refugi, mostrant el desig d’estar de tornada a casa 
seva, d’allà a on no haurien d’haver sortit mai. 
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