
 

Nota de premsa 

Representants de la Plataforma d’organitzacions de dones 

colombianes Cinco Claves, a Barcelona. El No al referèndum  a  

Colòmbia paralitza els primers acords de pau de la història 

amb visió de gènere.  

Barcelona 4 d’octubre de 2016.- El proper divendres 7 d'octubre l’ONG 

CooperAcció organitza a Barcelona, a la seu de Lafede.cat, un acte amb 

Adriana Benjumea i Linda Cabrera, representants de la Plataforma 

d’organitzacions de dones Cinco Claves que han participat activament en 

les converses de pau de L’Havana. La decepció per a les organitzacions de 

dones és doble ja que els Acords de Pau s'havien convertit en un referent 

internacional quant a la incorporació de la perspectiva de gènere, i 

s'havien assolit importants compromisos en relació a la millora de la 

situació de les dones i la seva participació en el postconflicte.  

 

Les ONG catalanes que porten anys treballant per a la finalització del conflicte a 

Colòmbia han rebut el resultat del referèndum amb preocupació. CooperAcció ha 

donat suport de manera específica a organitzacions de dones i feministes que 

treballen per garantir els drets de les dones més empobrides del país, principals 

víctimes del conflicte armat. La paralització dels acords suposa un greu entrebanc 

en aquest sentit ja que les organitzacions de dones havien dipositat moltes 

esperances que en fos un punt d'inflexió, quant a temes de gènere al país i, a més, 

els acords s'havien convertit en una referència internacional pel que fa  al 

incorporació de la perspectiva de gènere. Segons la directora d'ONU Dones, 

Phumzile Mlambo-Ngcuka, els Acords de Pau a Colòmbia són el millor exemple 

d’una participació "significativa i consistent" de les dones en un procés de pau.  

Les organitzacions de dones colombianes van aconseguir que la Taula de Negociació 

de l’Havana conformés una subcomissió de gènere per tal d’incorporar la 

perspectiva de gènere a tots els punts de l’agenda de negociació, i assegurar-se 

espais de participació post-acord per assegurar-ne la sostenibilitat. Adriana 

Benjumea, directora de Humanas, i Linda Cabrera, subdirectora de Sisma, com a 

representants de la Plataforma Cinco Claves han participat a les negociacions. Des 

del 2015 han treballat perquè els acords reconeguessin els delictes de violència 

sexual, un dels punts més complicats, i perquè aquests no fossin amnistiables. La 

Plataforma va treballar pel Sí al referèndum i va demanar al govern una campanya 

perquè les dones coneguessin el detall de tot el pactat. Tot i l'anunci que el NO al 

referèndum no suposarà un retorn immediat  a les hostilitats, la situació de 

vulnerabilitat de les dones és la mateixa o encara major: les organitzacions de 

dones han comprovat que quan baixen els enfrontaments augmenta la violència 

sexual contra les dones.  

Per entrevistes a Adriana Benjumea i Linda Cabrera contcatar amb Tono Albareda al 

telèfon 651 17 01 05. 

http://www.humanas.org.co/index.php
http://www.sismamujer.org/


Més informació  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda María Cabrera Cifuentes 

Vídeo amb declaracions sobre els Acords: 

https://youtu.be/2LJj23A0i9k?list=PLdULgxF4fluIbkpNnVg2uILOj-4wFQLCC 

Subdirectora de la Corporación Sisma Mujer, advocada  feminista, investigadora i 

litigant en casos de violència contra les dones.  Delegada Nacional dabant el Comitè 

de seguimiento a la ley 1257 de 2008, de no violencias contra la mujer, i Secretaria 

técnica de la Mesa de seguimiento a los anexos reservados de los Autos 092 de 

2008 y 009 de 2015 de la Corte Constitucional.  

 

Adriana María Benjumea Rúa  

Vídeo amb declaracions sobre els Acords: 

https://youtu.be/nNSd_Cjj0Wg?list=PLdULgxF4fluIbkpNnVg2uILOj-4wFQLCC 

Directora de la Corporación Humanas Colombia, advocada feminista, experta en 

Dret Internacional Humanitari i Drets de les dones. Va coordinar el projecte de 

documentació de casos de violència  sexual en context de conflicte a la Sierra 

Nevada de Santa Marta i Nord de  Santander, i un “Tribunal Simbólico para la 

violencia sexual” el 2011. Experta en l’anàlisi dels acords de pau i la justícia 

transicional.   

https://youtu.be/2LJj23A0i9k?list=PLdULgxF4fluIbkpNnVg2uILOj-4wFQLCC
https://youtu.be/nNSd_Cjj0Wg?list=PLdULgxF4fluIbkpNnVg2uILOj-4wFQLCC


 

Enfocament de gènere a l'Acord de Pau de Colòmbia  

http://www.iecah.org/index.php/articulos/3069-enfoque-de-genero-en-el-acuerdo-

de-paz-en-colombia-un-importante-paso 

Proposta  a l’Havana per una declaració a favor de la igualtat i l’eradicació 

de les violències contra les dones com a pas definitiu per a la pau  

http://www.humanas.org.co/archivos/Declaracion_en_favor_de_la_igualdad_y_la_n

o_violencia_contra_las_mujeres.pdf 

Les organitzacions de dones al procés de pau 

http://www.mujeresdelsur-afm.org.uy/96-institucional/423-las-mujeres-y-el- 
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