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Juntes per la pau
La cantant israeliana Yael Deckelbaum dedica una cançó de suport al moviment
Women Wage Peace
Foto: Gil Shani

La cantant israeliana Yael Deckelbaum (http://www.yaeldeckelbaum.com/en/112) canta Prayer Of
the Mothers en honor al moviment de dones palestines i israelianes Women Wage Peace
(http://womenwagepeace.org.il/en/) , sorgit l'any 2014 arran de l'augment de la violència entre les
dues cultures amb l'operació Tzuk Eitan.
El 4 d'octubre de 2016, les dones jueves i àrabs van encetar el projecte March Of Hope, la marxa
de l'esperança, en què milers de dones van sortir d'Israel cap a Jerusalem fent una crida a la pau.
El 19 d'octubre ja n'hi havia més de 4.000 desfilant, la meitat palestines i la meitat israelianes, i
al vespre ja n'eren 15.000 davant de casa del primer ministre a Jerusalem. Al vídeo, la Premi
Nobel de la Pau Leymah Gbowee engoratja les dones a seguir endavant amb el seu projecte per
aconseguir un futur millor per als seus fills, orgullosa de la tasca del moviment.
Escoltem l'oració de Yael Deckelbaum en honor a les dones valentes que lluiten per la reconciliació
i la fraternitat entre els pobles.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=YyFM-pWdqrY
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V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=7LCalF5wdmE
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