PEOPLE POWER

PROTESTES QUE HAN CANVIAT EL MÓN
Rebecca June i Ximo Abadía

Les coses no sempre són com ens agradaria que
fossin, però la Rebecca June ens recorda que
canviar-les està a l’abast de tothom i que, si ens
unim tots, som molt més forts. Les reivindicacions
pacífiques han servit per assolir millores socials i
defensar els drets humans. Les històries del llibre
posen en mans dels nens una eina tan invisible
com poderosa: la consciència del poder de la gent.

Arguments de venda
• People power recull exemples destacats de reivindicacions
pacífiques a tot el món, des de la Marxa de la Sal de Gandhi
fins al Fridays for Future de Greta Thunberg.
• De la mà de l’autora, els nens aprenen que treballar units,
dissenyar un pla perquè la nostra veu s’escolti de manera
pacífica i poderosa, ens fa sentir millor fins i tot si no
aconseguim el nostre objectiu.

No disposades a tolerar més temps la guerra, un
grup de dones liberianes va decidir que els corresponia
intervenir i posar fi al conflicte. Havien patit en silenci
durant massa temps i ja no aguantaven més.
Era el moment de dir NO a la violència i SÍ a la pau.
Vestides totes de blanc per simbolitzar la pau, centenars
de dones van començar a trobar-se cada dia al mercat de peix
de la capital, Monròvia. Cantaven i resaven juntes per exigir
la fi del conflicte. Van aconseguir forçar una reunió amb
el president de Libèria, Charles Taylor, i li van fer prometre
que participaria en les converses de pau.

Més tard, es van dirigir al palau presidencial,
on s’estaven duent a terme les negociacions, i van
organitzar una seguda silenciosa. Van bloquejar totes
les portes i finestres i van impedir que els negociadors
abandonessin el diàleg sense un acord.
Les seves accions van posar fi a catorze anys de guerra civil
i van portar la pau a Libèria. També van inspirar les dones
liberianes a ser més actives en política, i això va donar
com a resultat que fos elegida la primera cap d’estat
dona de tot Àfrica: Ellen Johnson-Sirleaf.
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Un dia plujós i hivernal de 1907, milers de dones van omplir els carrers
de Londres cridant: «Vots per a les dones!». Les botes i les faldilles se’ls van
omplir de fang mentre caminaven, però no els va importar, perquè el motiu de
la seva protesta era més important. Van marxar des del Hyde Park fins al carrer
Strand, pel centre de la ciutat, i aquella protesta es va anomenar la Marxa del
Fang. Dones de diferents classes i orígens van participar en la manifestació,
i això va demostrar l’ampli suport a la seva causa. Va ser la protesta més gran
que s’havia fet mai fins a aquell moment per reclamar el vot per a la dona.

• Rebecca June va estudiar Cultura de la Pau a la universitat.
Els episodis que ha seleccionat dibuixen una variada
panoràmica del paper de la protesta pacífica al llarg de la
història recent.

Les dones del Regne Unit van obtenir finalment el dret de vot
l’any 1926, després de més de mig segle d’activisme.

• Abadia és un artista molt conegut a nivell internacional.
Les seves il·lustracions de colors vius atrapen a l’instant i
transmeten la força que tota protesta necessita. Va ser premiat
el 2018 a Heroes Comic Amb Madrid per Frank. La increïble
història d’una dictadura oblidada (Dibbuks, 2018).
• Per a + 6 anys.
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Un audaç grup de dones de Gal·les va decidir actuar.
Van emprendre una caminada de deu dies fins a la base
militar de Greenham Common, i allí van instal·lar un
campament. La marxa la van protagonitzar 36 dones de
diferents edats i procedència social. No volien perdre els fills
i marits en cap guerra ni que hi hagués més violència.

La notícia de la seva protesta es va propagar per tot el país i,
el 12 de desembre de 1982, trenta mil manifestants es van aplegar amb
la consigna «Abraça la base» per encerclar l’indret. La protesta va arribar
a orelles de moltes persones al Regne Unit i a tot el món. El campament
de pau de Greenham Common va seguir actiu molts anys. El 1991
va finalitzar la retirada de les armes nuclears de la base, però els
pacifistes van continuar la seva protesta antinuclear fins a l’any 2000.
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