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EL SILENCIAMENT DE LES ARMES
  I LA VEU DE LES DONES A COLÒMBIA 

Liza García Reyes

El passat 23 de Juny el Govern Colombià i les Forces Armades Revolucionàries de
 Colòmbia anunciaven la fi del conflicte, el silenci i abandonament de les armes,
 convertint així aquest dia històric en l’inici de la fi d’una guerra que durava ja més de
 60 anys a Colòmbia.

 Les dones, nenes i joves de Colòmbia han viscut especialment l’impacte d’aquesta
 guerra: assassinats, tractes cruels i inhumans, persecució, esclavitud sexual i
 domèstica, i violència sexual. Actes executats pels contendents de tots els bàndols.

 En aquest escenari sempre ha existit la resistència de les dones, des d’accions de
 denúncia i reivindicació des de les seves organitzacions fins a les apostes per incidir
 en tots els àmbits de l’estat, sense oblidar el seu treball constant per a la recuperació
 del teixit social i comunitari a les zones afectades per la guerra. En el cas particular de
 la taula de converses de Pau de l’Havana, la incidència que les organitzacions
 feministes i de dones van tenir en la consolidació de la Subcomissió de Gènere fou
 fonamental, aconseguint que l’11 de setembre de 2014 aquest grup fos establert, i
 que actualment tres dels acords assolits incloguin, de manera visible i directe,
 compromisos per garantir els drets humans de les dones als territoris durant els
 procés de implementació dels citats acords.

 Així, el 23 de juliol d’enguany, les dues dones plenipotenciàries que van participar a la
 taula de negociació juntament amb un representant del govern i un de les FARC,
 anunciaven el reconeixement de les dones com a subjectes polítiques vàlides a
 tota discussió al voltant de la construcció de la pau i la inclusió de les seves
 demandes en tres dels punts acordats, convertint així aquest en el primer procés de
 negociació de pau al món amb aquestes característiques. Sent aquest fet històric,
 sense antecedents ni referents.

 D’aquesta manera, els actuals compromisos de l’Acord de Pau a Colòmbia
 inclouen: accions afirmatives destinades a dones que viuen a l’àmbit rural de manera
 que puguin accedir a la terra (formalització i crèdits), promoció de l’autonomia
 econòmica i enfortiment de les organitzacions a través de beques i de crèdits
 condonables per a l’accés de les dones rurals i camperoles a l’educació tècnica,
 tecnològica i universitària.

 Addicionalment es va reconèixer l’impacte desproporcionat que la guerra te sobre les
 dones defensores dels drets humans, per la qual cosa es van introduir accions i
 mesures que garanteixin el dret a la participació de les dones, incloent-hi mecanismes
 de protecció especialitzada individual i col·lectiva per a elles, el seu entorn i totes
 aquelles escollides per vot popular.

Continuar llegint el article

 Colòmbia passa per un moment històric únic i en aquest, la veu de les nostres
 companyes feministes està sent fonamental per visibilitzar —com elles mateixes diuen

— que ‘la paz sin las mujeres no va’.

 ALTAVEU:

 V Edició del Màster en Igualtat i Equitat en el Desenvolupament

Com moltes de vosaltres ja sabeu, està obert el termini d’inscripció a la V Edició del
 Màster en Igualtat i Equitat en el Desenvolupament (#MIiED). Una oferta d’estudis
 innovadora en ser totalment virtual i amb un programa i un professorat que facilita una
 crítica feminista al concepte de desenvolupament.

 Es desenvoluparan els continguts teòrics l’any acadèmic 2016/2017 i el treball de fi de
 màster, fins a desembre del 2018, per reflexionar la teoria a partir de la pràctica.

 Els objectius del Màster són:

Conèixer i analitzar les causes de les desigualtats de gènere en el marc de la
 cooperació al desenvolupament.
Conèixer les referències històriques i filosòfiques de les teories sobre
 desenvolupament, promovent la creació de capacitats per fer una anàlisi
 crític envers les mateixes.
Aprendre els instruments normatius, tècnics i polítics internacionals més innovadors
 amb perspectiva de gènere.
Desenvolupar eines i habilitats personals, col·lectives, tècniques i polítiques per al
 treball de cooperació des d'una mirada feminista.

 Si estàs interessada a tenir més informació pots consultar aquest tríptic o posar-te en
 contacte amb nosaltres a master@cooperaccio.org.

+ INFO A LA WEB

 ATENTES A:

A Cooperacció
 volem comptar
 amb tu per seguir
 donant suport als
 drets i llibertats de
 les dones!

I per fer-ho
 possible pots
 col·laborar amb
 nosaltres fent-te
 sòcia o fent una
 donació puntual.

PARTICIPA!

FEMINISTA PER
 TREBALLAR A
 COOPERACIÓ

 INTERNACIONAL
L’objectiu principal del lloc

 de treball és

 responsabilitzar-se de la

 identificació i formulació

 de projectes i accions de

 cooperació

 internacional amb

 perspectiva feminista

 en els països en els que

 treballem i del seguiment

 de les activitats dels

 projectes en conjunt amb

 les persones

 responsables a països i a

 l’equip de Barcelona.

+info

OFERTA DE
 TREBALL

FEMINISTA PER
 TREBALLAR A

 EpD
L’objectiu principal del lloc

 de treball és

 responsabilitzar-se de la

 cartera de projectes i de

 les activitats de la nostra

 línia de treball

 d’Educació per la

 Transformació (EpD),

 que inclou: generació de

 coneixements en

 feminismes, gènere i

 desenvolupament;

 conscienciació critica

 sobre les desigualtats i

 incidència política i

 mobilització social.

+info

OFERTA DE
 TREBALL

 AUDIOVISUALS

'MUJERES Y PAZ, COLOMBIA'

Recuperem aquest resum de la
 jornada que van organitzar Xarxes
 de la Societat Civil, Grupo Sur i
 Oidhaco fa tres anys al Parlament
 Europeu, a la que les dones van
 prendre la paraula per demanar a la
 Unió Europea que siguin tingudes
 en compte en les negociacions de
 pau a Colòmbia com actoras
 fonamentals en la construcció de
 pau.

 Enhorabona per el treball col·lectiu
 que al final ha donat els seus fruits!

'MUJERES AL FRENTE, LA LEY
 DE LAS MÁS NOBLES'

 Documental que parla de pau i
 gènere, i mostra a set dones
 colombianes que fartes de que les
 matessin van dir prou. Les
 protagonistes d'aquesta pel·lícula
 (camperoles, exjuezas,
 psicòlogues, mestresses de casa i
 ex guerrilleres de tot tipus i índole
 social) es van avorrir d'aquest
 sistema que calla i elimina i van
 optar per solucions alternatives a la
 violència. Van dir no a la llei del
 més fort, al patriarcat i a l'espiral de
 violència ...

 Podeu veure les set històries a la
 web de la directora del
 documental, Lula Gómez.
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