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Comença la gira de dones joves
constructores de pau a Colòmbia
CooperAcció organitza una ruta d’activitats a Catalunya amb
integrants joves del col·lectiu Ruta Pacífica de Mujeres de
Colòmbia.

Quatre joves constructores de pau a Colòmbia visitaran Catalunya del 15 al 22 de maig en
una ruta dedicada a visibilitzar la lluita de les dones pels drets sexuals i reproductius en ple
procés de construcció de pau. Les participants de la gira formen part del col·lectiu Ruta
Pacífica de Mujeres de Colòmbia, un projecte que fa visibles els impactes de la guerra en la
vida i els cossos de les dones. Durant la pròxima setmana, faran participaran en xerrades i
actes per tot el territori català i reunions d’incidència amb institucions catalanes com
l’Agència de Catalana de Cooperació al Desenvolupament o el Consell de Joventut de
Barcelona.
La visita de les quatre joves forma part del projecte organitzat per CooperAcció ‘Sintonia de
dones joves per l'exigibilitat del dret a una vida lliure de violències, els drets sexuals i
reproductius com a aportació a la construcció de pau a Bolívar, Eje Cafetero i Valle del Cauca
a Colòmbia’, una iniciativa que es basa en l’apoderament de les dones joves com a agents
de canvi en la construcció de pau en un país que fa just cinc anys va signar els Acords de Pau
després de 52 anys de conflicte armat.
Les experiències de les quatre representants colombianes permeten visibilitzar les
desigualtats i violències masclistes patides en contextos de guerra i postguerra.
Especialment, aquelles dirigides a les dones i persones amb identitats diverses precisament
per qüestions de gènere, orientació sexual o identitat. Però també fer d’altaveu de projectes
organitzatius i col·lectius que treballen des dels territoris en la construcció d’una nova
realitat més justa, lliure de violències i amb els drets sexuals i reproductius garantits.
Del 15 al 22 de maig, s’han organitzat actes on compartiran lluites col·lectives amb entitats
com la Taula de Dones de la Marina de Barcelona i el col·lectiu de Feministes de Gràcia.
També participaran en xerrades a Santa Coloma de Gramenet i a Tarragona, amb un grup de
dones participants a una Escola Popular d’Economia Feminista de Tarragona organitzada per
CooperAcció. A Girona, faran un acte conjunt amb l’Associació de Colombianes de la ciutat,
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ASOCOLGi. També faran xarxa amb organitzacions de dones de la diàspora colombiana com
Mujer Diáspora i La colectiva de mujeres migradas, refugiadas y exiliadas en España.

Tota la informació de la Gira ‘Sintonia de dones joves colombianes’ està disponible a:
www.cooperaccio.org
Twitter: @CooperAccio
Instagram: @cooperacciofeminista
Facebook: @coorperaccio
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