
HUDA SHA’RAWI 
يوارعش ىده

(1879-1947)

La Unió Feminista Egípcia es va fundar el 6
de març de 1923 a la casa de l’activista Huda
Sha’rawi, la qual en va ser la primera
presidenta fins a la seua mort el 12 de
desembre de 1947. En 1920 i abans de
convertir-se en la Unió Feminista Egípcia,
l’organització que tenia vincles amb El Partit
Wafd, va ser anomenada Comité Central de
Dones Wafdistes. La creació de la Unió
Feminista Egípcia va tindre lloc en resposta a
la lluita per la independència sota el domini
britànic colonial, que va colꞏlocar els drets de
les dones com una cosa secundària a
l’alliberament d’Egipte.

L’Egyptienne és una revista mensual egípcia
redactada en francés entre 1925 i 1940. Es
considera una de les primeres publicacions
feministes a Egipte. Va ser una iniciativa
impulsada i finançada per la pròpia Huda
Sha’rawi a través del suport de la UFE (Unió
Feminista Egípcia).

Les actituds compromeses d'aquestes dones
van suposar una ruptura amb els models
tradicionals de conducta de gènere. Entre les
activistes va destacar Huda Sha’rawi com a
líder de les protestes nacionalistes. Quan els
nacionalistes egipcis van ser arrestats durant
els esdeveniments de 1919, les dones van
mantenir viu el moviment amb
manifestacions als carrers.

Va nàixer a la ciutat egípcia de Menia, en
una família de classe alta. Va ser una
nacionalista, educadora i feminista
nascuda en 1879. Com a dona, Sha’rawi
es va enfrontar diverses restriccions i, com
a resultat, va lluitar pels drets de les dones
durant tota la seua vida. En 1922, en tornar
d’una conferència de dones a Roma,
Sha’rawi va decidir no usar més el vel en
públic. En eixir del tren se’l va llevar i
malgrat el rebuig general, diverses dones
es van unir a ella, es van llevar el vel en
suport a la valentia de a seua iniciativa. En
el mateix any en què es va llevar el vel en
públic, va ajudar a fundar la Unió Feminista
Egípcia i va ser elegida presidenta, un lloc
que va mantindre durant vint-i-quatre anys.
En 1935, Sha’rawi també fou
vicepresidenta de l’Aliança Internacional i,
també, presidenta fundadora de la Union
Féministe Arabe en 1945.
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PERIODSTA I FEMINISTA egipcia.


