VISITA A PROJECTES D’AJUDA A DONES.
Els projectes de Rubí Solidari a Nicaragua se centren en la ciutat d’Ocotal, al nord del
país, i molts tenen com a objectiu millorar l’educació i la qualitat de vida de les dones,
fer respectar els seus drets, facilitar la seva independència econòmica i lluitar contra la
violència de gènere, força habitual a tot Nicaragua.
A la ciutat destaca en aquest sentit la casa Entrenosotras on atenen, donen
assessorament i acullen dones víctimes de violència. El centre rep donacions de la
cooperació internacional a través de l’ONG alemanya “Nueva Nicaragua” i ofereix
residència a víctimes que no poden tornar a casa seva, així com assessorament legal i
acompanyament en casos de violència i/o abusos
sexuals.
Rubí Solidari participa en un projecte del centre
basat en l’organització de tallers formatius sobre
la importància de les paraules. Es tracta
d’analitzar i reflexionar sobre la terminologia més
adequada per tractar qüestions relacionades amb
les dones o amb la violència de gènere.
La casa es va començar a construir l’any 2010 i
està operativa des del 2011 amb un protocol
d’atenció i vuit professionals treballant-hi.
Compta amb sis habitacions que poden acollir
més d’una dotzena de residents vingudes de tot
el Departament. Aquestes dones, la majoria
nenes, tenen en comú que han estat víctimes de
violència domèstica i en molts casos d’abusos
sexuals. El centre també col·labora amb la policia
en casos de violència masclista i ofereix atenció
externa per a dones que necessiten suport legal o acompanyament per tirar endavant
denúncies per maltractaments.

L’any passat la casa va donar
assistència a 85 dones i des de
gener fins a juliol d’aquest any
ja ha atès 118 víctimes.

Entrenosotras també té un programa setmanal de mitja hora a Radio Segovia, emissora
creada el 1980, un any després de la revolució sandinista, com a mitjà de difusió de les
idees del nou règim.
L’emissora va ser del govern fins el 1990 quan
passa a dependre del Departament de Nueva
Segovia i és llavors quan comença també a
finançar-se en part amb fons de la cooperació
internacional, que encara van ser més necessaris
quan el 2002 fa el pas a
la FM. És en aquest
moment quan comença
també la col·laboració de Rubí Solidari amb el projecte amb
donacions per a la compra d’un repetidor per millorar-ne la
cobertura.
És l’única ràdio d’Ocotal que ofereix serveis informatius així
com una programació amb un clar objectiu de servei públic.
Hi ha programes educatius sobre bons usos dels conreus, sobre drets de les dones,
violència de gènere, medi ambient, prevenció d’abusos sexuals, alfabetització...etc.
També relacionat amb el centre Entrenosotras s’ha elaborat un projecte amb
participació de Rubí Solidari que té com a objectiu capacitar els prestadors de serveis,
principalment taxistes, professionals de la salut i periodistes, perquè estiguin preparats
a l’hora d’actuar davant d’un cas de violència. Parteix de la base que en moltes
ocasions són aquests professionals els primers en contactar amb una dona que ha
estat víctima d’abusos. Es pretén donar eines als treballadors d’aquests sectors per
actuar quan detecten un cas de violència contra les dones alhora que els ofereix
formació en cultura de la pau i resolució de conflictes.
El projecte pretén la formació en drets humans des d’una perspectiva de gènere per a
la promoció d’una cultura de la pau, així com l’elaboració d’un estudi tan complet com
sigui possible sobre les conseqüències i seqüeles de la violència i els abusos sexuals en
la vida futura de les víctimes.
Dins del projecte també hi ha prevista l’elaboració d’un mural en la biblioteca infantil i
juvenil Las Abejitas, un espai que acull matí i tarda infants i joves que fan reforç
escolar, treballen en un petit hort o, fins i tot, aprenen tècniques de circ.

El mural que finança Rubí Solidari a Las Abejitas tindrà com a tema central la cultura de
la pau. El projecte conjunt (formació a professionals, estudi sobre conseqüències de la
violència i mural) ja ha suposat una aportació d’aquesta ONG de 16.600 euros.

Espai d’estudi i hort de las
Abejitas.

Finalment, dos projectes més destinats i pensats per a les dones són la Casa de la
Mujer, una entitat creada l’any 1984 per oferir a les dones cursos tant diversos com
ara rebosteria, manualitats o perruqueria, i la Casa Materna, on s’atenen dones abans
i després de donar a llum com a complement a l’atenció dels serveis de salut.
L’objectiu de la Casa de la Mujer és capacitar laboralment aquestes dones perquè
puguin trobar una feina, siguin independents econòmicament i d’aquesta manera
tinguin més recursos per defensar-se davant un possible cas d’abusos.

Taller de manualitats a la Casa
de la Mujer

Per la seva banda, la Casa Materna fa atenció integral a dones embarassades i que
acaben de donar a llum, així com prevenció en cas d’embarassos de risc. També
ofereix assessorament, informació i tallers a adolescents per a la prevenció
d’embarassos no desitjats, malalties de transmissió sexual o sobre sistemes de

contracepció. Treballa amb dones de tot el departament, sobretot de barris marginals
o molt allunyats, o víctimes de violència.
El centre va començar a funcionar el 1987 i va ser el primer de tot Nicaragua d’aquest
tipus impulsat pel Movimiento de Mujeres, creat just després del triomf de la
revolució sandinista. Hi treballen tres professionals internes i una infermera del
ministeri i en aquests moments el seu finançament depèn gairebé exclusivament de la
cooperació internacional.

