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women’s war: gender activism in the vietnam war and in the wars for kurdish autonomy
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A GUERRA DAS MULHERES: ATIVISMOS DE 

GÊNERO NA GUERRA DO VIETNÃ E NAS GUERRAS 

PELA AUTONOMIA DO CURDISTÃO

Resumo

Este artigo problematiza a participação e debate o ativismo 

de mulheres em dois eventos: a Guerra do Vietnã (1954-

1975) e as guerras pelo Curdistão (1923 em diante). Como hi-

pótese, sustentamos que tais lutas podem ser lidas a partir 

do esforço comum de tornar inteligível e nomear um con-

junto variado de experiências que, reorganizadas a partir ou 

em função do conflito armado, produzem novas mediações 

entre gênero e nação. O artigo está dividido em três partes: 

nas duas primeiras, são apresentados aspectos dos dois 

conflitos apontando eventuais convergências e diferenças; 

na sequência, observam-se as variadas formas de participa-

ção e de ativismo de mulheres existentes nos dois casos; fi-

nalmente, são debatidas as interfaces entre a produção do 

gênero, da guerra e das ideias, percorrendo uma multiplici-

dade de narrativas, experiências e relatos que apontam para 

a dimensão heterogênea das guerras, das nações e, portanto, 

do regime de ideias que deve acompanhá-las. 

WOMEN’S WAR: GENDER ACTIVISM IN THE VIETNAM 

WAR AND IN THE WARS FOR KURDISH AUTONOMY

Abstract

This paper debates women’s activism in two events: the Vi-

etnam War (1954-1975) and the historical Kurdish struggle 

for autonomy (known as “Kurdish question”). We hypothe-

size that the reorganization of gender roles during the con-

flicts marks the meanings of wars and configures what we 

call a woman for the times of war, that is, a woman who tran-

sits across the spaces of public confrontation, armed con-

flict and domesticity. The approach outlined here is struc-

tured into three parts: the first and the second ones present 

aspects of both conflicts by pointing to possible convergenc-

es and differences between them; we also present the varie-

ty of networks of participation and activism of women in 

both cases. In the third and final part, we discuss the inter-

faces among the production of gender, war, and ideas, cross-

ing a manifold of narratives, experiences, and stories that 

reveal different dimensions of wars and nations, and the di-

versity of the regimes of ideas that attached to them.
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