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International Action for Peace és una organització que de-
fensa els drets humans i la construcció d’una cultura de pau 
mitjançant l’acompanyament internacional a Colòmbia i 
l’educació per al desenvolupament.

IAP va néixer l’any 2011, com a resposta solidària davant la 
situació d’especial vulnerabilitat en la que es troben els pro-
cessos organitzatius camperols que treballen per la pau i la 
justícia social durant el conflicte armat colombià. Són anys 
molt durs, plens de massacres, desaparicions, violència 
sexual, paramilitarisme i violacions del Dret Internacional 
Humanitari.

En pocs anys, la nostra tasca s’ha anat consolidant, i hem 
construït una estreta relació amb les organitzacions cam-
peroles que acompanyem. Paral·lelament, potenciem les 
nostres activitats de sensibilització i educació per al des-
envolupament, començant a Catalunya i ampliant a poc 
a poc el nostre marc d’actuació a escala estatal i europea. 
Encetem així un camí conjunt en la formació d’una ciu-
tadania global, conscient i crítica, tant a Colòmbia com a 
Europa, que busca solucions comunes a problemes amb 
arrels també comunes.
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Durant els últims anys, Colòmbia està vivint una transfor-
mació fins fa poc inimaginable. Es dóna per acabat un con-
flicte armat obert fa més de 5 dècades i s’estan assentant 
les bases per a construir un nou país, en el qual s’avanci per 
a solucionar els problemes que han perpetuat la guerra tot 
aquest temps: la desigualtat econòmica, l’injust repartiment 
de la terra, l’abandonament estatal, la falta de garanties de 
participació política,  la violència paramilitar.

En tot aquest procés de pau per aconseguir una pau es-
table, justa i duradora, i que no ha fet més que començar, 
les dones han tingut, tenen i tindran un paper molt desta-
cat, exercint rols molt diferents. Víctimes, familiars, com-
batents, defensores de drets humans, lidereses socials; 
algunes des de la primera línia de la política, unes altres 
militant a organitzacions feministes, altres des del treball 
comunitari i algunes encarregades de les cures (i, de vega-
des, tot això junt). Així doncs, la seva aportació amb pers-
pectiva de gènere és fonamental per a somniar un país 
lliure de violència.

Amb aquesta publicació, des de l’IAP volem escoltar la 
veu de les dones protagonistes d’aquest procés, i  mostrar 
el nostre agraïment i el nostre orgull de poder compartir 
amb elles el camí cap a la pau.
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Per a molts, el 24 de juliol del 2016, dia en què es va fer públic el comunicat 
amb la inclusió de la perspectiva de gènere en els acords de l’Havana, s’hauria 
d’haver celebrat tant com la data de la fi del conflicte. Mai abans en uns acords 
de pau s’havia escoltat tan fort la veu de les dones, reflex de l’enorme feina 
realitzada des de les organitzacions feministes de base des de fa molts anys. La 
subcomissió de gènere va ser inclosa als diàlegs per iniciativa d’associacions de 
defensores dels drets de les dones i LGTBI, que no es veien representades als 
primers tres punts acordats a la taula de negociació —desenvolupament agrari, 
participació política i problema de les drogues il·lícites— i les seves aportacions 
van ser d’un valor incalculable per al conjunt del país. No obstant això, no to-
thom va entendre la dimensió d’aquest fet històric, senyal de que encara queda 
molta feina per fer.

El deute de la societat  i el conflicte amb les dones és encara molt gran ja que 
elles han patit més que ningú els revessos de la guerra i, perquè no caigui en 
l’oblit, han hagut de recuperar la memòria de la violència per a repetir-la una  

La dona com 
a constructora  
de Pau

Resolució 1325 de pau, 
dones i seguretat
Adoptada pel Consell de Seguretat de 
les Nacions Unides l'any 2000, per a 
l'adopció d'una perspectiva de gènere 
i la participació de les dones en processos 
de negociacions de pau i postconflicte. En 
els processos en els quals participin les 
dones augmenta un 20% la probabilitat 
que un acord de pau duri almenys dos 
anys, i en un 35% la probabilitat que un 
acord de pau duri 15 anys.
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vegada rere l’altre a un poble que se li oblida. Elles coneixen bé la pèrdua, el 
dol, l’empresonament i la tortura. Elles han hagut de suportar veure els seus 
cossos convertits en botí de guerra. I són també elles qui han exigit, i segueixen 
exigint, que es reconeguin els seus drets en aquest procés de construcció d’una 
nova Colòmbia.

Tota aquesta tasca s’ha anat fent a diferents i diversos nivells, començant per 
les mateixes organitzacions socials en les quals militen, aprofundint  les seves 
línies de treball de dona i gènere. També s’ha pressionat al govern i a diferents 
actors armats perquè reconeguin la gravetat dels seus delictes i ofereixin garan-
ties de no repetició, i s’ha lluitat per a eliminar la discriminació que pateixen les 
dones víctimes degut a la tasca que han exercit al llarg de les seves vides (per 
exemple, menyspreant les tasques domèstiques o jutjant les combatents per 
participar junt amb  els homes a la vida armada).
 
Per aquest motiu, no només es trobaven presents a l’Havana,  per vigilar que els 
seus drets fossin representats en tot moment, sinó que també s’organitzaven a 
cada regió, per a dissenyar la ruta a seguir durant  la implementació dels acords. 
Les organitzacions tenen clar que un dels seus reptes més important és formar i 
apoderar a totes les dones del territori nacional pel que fa als seus drets (socials, 
econòmics, polítics, sexuals i reproductius). Per això, s’han creat nombrosos 
espais informals d’aprenentatge i socialització. Mitjançant activitats com olles 
comunitàries o grups de teixir,  les dones conversen i aprofundeixen en temes 
de participació política i drets.

Al mateix temps, en el text final dels acords també s’ha vist reflectida tota 
aquesta feina. Entre altres punts, s’ha creat una Comissió de Garanties de Segu-
retat gràcies a la subcomissió de gènere, amb una estratègia específica contra 
la violència de gènere. La “Comisión de la Verdad” haurà d’explicar-li al país 
de quina manera la guerra ha afectat a les dones; les camperoles tindran accés 
preferent a l’habitatge; els programes de substitució voluntària de cultius de 
coca valoraran les veus de les cocaleras i la Fiscalia investigarà la violència 
sistemàtica contra les dones per causes del conflicte.

No obstant això, malgrat tot el que s’ha pactat, de certa forma s’ha tornat a 
deixar de banda a les dones durant la implementació. A pesar de la seva àmplia 
presència en totes les instàncies, els alts càrrecs directius de la pau estan prin-
cipalment ocupats per homes; la Secretaria Executiva de la Jurisdicció Especial 
per a la Pau (en la qual, al contrari d’altres espais, un 53% dels seus magistrats 
són dones), el cos de notables del Component Internacional de Verificació, el 
Mecanisme Tripartit de monitoreig del cessament al foc. Això ens deixa veure 
que encara segueix existint una forta inequitat i que una de les primeres deci-
sions que s’ha de prendre és la de garantir la participació de dones, no en alguns, 
sinó en tots els escenaris de presa de decisions. Com a reparació històrica i, 
sobretot, com a mesura per a assegurar una pau més justa i més duradora. 

Subcomissió de Gènere a l'Havana
La subcomissió es va instal·lar el setem-
bre de 2014, més de 2 anys després de 
l'inici dels diàlegs, liderada per María 
Paulina Riveros, pel govern nacional i 
Victoria Sandino, per les FARC-EP. Entre 
els mesos de desembre de 2014 i març de 
2015 la subcomissió es va reunir a l'Ha-
vana amb 18 representants d'organitza-
cions de dones, feministes i de diversitat 
sexual, amb la finalitat de presentar 
propostes i recomanacions sobre la in-
corporació de la perspectiva de gènere als 
acords. Gràcies a aquest espai, durant les 
negociacions de pau es van aconseguir 
acords específics sobre la tinença de terres 
per a la dona rural, els espais de partici-
pació o el reconeixement de la violència 
específica contra les dones i nenes.

II Cimera Nacional de Dones i Pau
Celebrada a Bogotà, els dies 19 i 21 de 
setembre de 2016, es va treballar per 
disminuir la impunitat en crims contra 
les dones, promoure la seva participació 
política, assegurar la tinença de la terra 
i fer pedagogies efectives dels acords.

"S’ha de garantir la participació de dones 
en tots els escenaris de presa de decisions, 
com a mesura per a assegurar una pau 
més justa i duradora."

—
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Com aconseguir que una dona víctima del conflicte no sigui revictimitzada 
durant els processos judicials que es porten a terme a Colòmbia?

És fonamental que les institucions jurídiques incorporin enfocaments dife-
rencials de gènere, formin al seu personal i elaborin protocols d'atenció que 
evitin aquest tipus de situacions, principalment en els casos de dones que 
han patit violència sexual. Existeix poca o nul·la assertivitat cap a les víc-
times, se'ls demana repetir en cada audiència les vexacions que han patit i 
falten cures i acompanyament psicosocial. En altres casos de violacions de 
drets humans que afecten a les dones, com és el cas de les desaparicions 
forçades dels seus familiars, tampoc hi ha respostes efectives, especialment 
si són dones rurals, d'escassos recursos i amb baix nivell educatiu. Aquestes 
múltiples formes de discriminació porten a majors graus d'impunitat. La im-
plementació dels acords requereix de urgents reformes del sistema judicial 
en el seu conjunt, i mesures per respondre a les necessitats concretes de les 
dones que han patit la violència al país.

Naya Parra és politòloga per la Universitat de Barcelona, Màster en Drets 
Humans i en Criminologia i Sociologia Jurídic Penal, i candidata a Doctora 
en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. Activista pels drets 
humans, en els últims anys ha centrat el seu treball en els drets de la po-
blació colombiana migrant i exiliada, i de les víctimes de desaparicions for-
çades i execucions extrajudicials a Colòmbia. Actualment és la responsable 
d'incidència del “Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda”.

Naya Parra Orjuela
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"La construcció de la pau requerirà  
dècades de procés, i la transformació 
de les desigualtats de gènere també 
s'anirà aconseguint durant el camí."

Quines mesures o accions s’han fet servir davant la situació d'amenaces 
i assassinats a lideresas i defensores de drets humans?

La violència contra les lideresas i defensores de drets humans requereix una 
resposta de l'Estat, però també el rebuig de tota la societat, impulsat pel mo-
viment de dones, acompanyat de la solidaritat d'organitzacions, moviments 
i institucions internacionals. A Colòmbia és greu el silenci de la societat en 
el seu conjunt enfront del vessament de sang que s'està produint del mo-
viment de defensors i defensores de drets humans. El país s'ha acostumat 
al fet que això succeeixi, i aquest és el primer canvi que hem d'aconseguir, 
tots i totes hem d’alçar la veu perquè no se segueixi atacant la pau mit-
jançant l'extermini dels qui la defensen, especialment les dones que han 
estat impulsores fonamentals del que s'ha aconseguit fins ara. Si permetem 
que continuïn els assassinats haurem fallat com a projecte de país.

Què és el que està impedint que les necessitats de les dones estiguin presents 
en tots els aspectes de la implementació? Per què les dones estan excloses 
dels càrrecs directius de les comissions de pau?

Cal entendre que vivim en un país eminentment patriarcal i masclista, i 
això es reflecteix en tots i cadascun dels espais de la societat. És una realitat 
que no canviarà de la nit al dia i que no pot canviar per decret. La parti-
cipació de les dones i la conquesta de les nostres necessitats, exigències i 
propostes s'aconseguiran en la mesura en què millorem els nostres espais 
de representació en tots els nivells de la societat, però això requereix d'un 
procés llarg, millorant la formació, i propiciant les condicions per a que es 
doni aquesta participació. Les dones seguim jugant un rol fonamental en 
la cures dels fills, gent gran i família en general, per la falta de repartiment 
equitatiu de les càrregues. Si no es generen condicions per modificar això, 
la participació de les dones i el desenvolupament del nostre paper públic 
seguirà sent marginal o es convertirà en una càrrega addicional, que pot 
afectar a les nostres vides. És necessari ser conscients d'aquesta realitat per 
entendre que es requereixen suports i espais per a la participació, però tam-
bé canvis de rols en les relacions amb els homes, tant en les relacions de 
parella, com de companys de feina, d'organitzacions socials, etc. La cons-
trucció de la pau requerirà dècades de procés, i la transformació de les des-
igualtats de gènere també s'anirà aconseguint durant el camí, l'important 
és continuar caminant. Aquest moment és clau en aquests dos processos 
paral·lels i complementaris.

Segons les xifres de la Defensoria del 
Poble, al 2016 es van presentar un to-
tal de 3.383 casos de violència contra 
la dona. D'aquestes, 1.036 són víctimes 
del conflicte armat i 623 van reportar 
fets de violència sexual.

—
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"La dona a jugat un paper important en totes les 
lluites socials a Colòmbia i al món sencer."

Des de fa ja bastants anys, les dones han guanyat pes dins de les organit-
zacions comunitàries de base, fins a aconseguir llocs de molta rellevàn-
cia dins d’aquestes. Com fer-ho perquè aquest paper protagonista en el 
moviment social es tradueixi en una major representació política a les 
regions? 

Fa falta continuar organitzant-nos com a dones i treballar des de la unitat. 
Hem demostrat la nostra capacitat de treball al patriarcat, a les regions hem 
portat a terme molts projectes liderats per dones, i estem jugant un paper 
molt important en la societat per el bon desenvolupament del país.

Quines eines i dinàmiques s'estan portant a terme per donar a conèixer 
el que s’ha pactat a l’Acord de Pau i formar a les dones en la defensa dels 
seus drets?

Des de les organitzacions de dones i de defensa dels drets humans, estem 
portant a terme per tot el país diversos tallers i capacitacions on ens formem 
en diverses àrees: política, social, cultural, econòmica i ambiental. Als tallers 
es treballa per donar a conèixer tots els acords a que van arribar  les FARC-EP 
i el Govern, tan en l’àmbit rural com en l’urbà. A això li diem “Pedagogia de 
Paz”. És important ser realistes, admetent que estem endarrerides encara en 
l'exigència de lo pactat, i hem de generar més dinàmiques per apropiar-nos 
d'aquest moment històric per a les dones. 

Cap altre acord de pau al món ha tingut una subcomissió de gènere. A què 
creus que es deu que s'hagi inclòs la perspectiva de gènere als diàlegs de pau?

Portem un treball important des de fa molts anys en aquest sentit. Creiem 
que la subcomissió s'ha inclòs gràcies a totes les formes de lluita que hem 
utilitzat per visibilitzades i reconegudes com a subjectes de dret. La dona 
a jugat un paper important en totes les lluites socials a Colòmbia i al món 
sencer. Un acord de pau, tan complet com diuen que és aquest de Colòmbia, 
sense una subcomissió de gènere estaria incomplet.

María Doris Rivera Ríos és actualment integrant de la “Coordinadora Na-
cional de ANZORC (Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina) 
i membre de la Fundació DHOC, que defensa els Drets Humans al Centre 
i Orient de Colòmbia. La seva trajectòria com a lideresa social i defensora 
dels drets de les dones ve de molt lluny; al 1983 va ser desplaçada per pa-
ramilitars cap a la regió del Meta i va veure la necessitat de treballar per la 
seva comunitat davant l'abandó estatal. Aquesta tasca li ha suposat nom-
broses amenaces i atacs, fins al punt d'haver hagut de sortir temporalment 
del país gràcies a diferents programes de protecció a defensors i defensores 
de drets humans.

María Doris 
Rivera Ríos
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"Un apoderament col·lectiu i individual de les dones 
on valorem la importància de les nostres aporta-
cions des de la visió i enfocament feminista."

ZVTN (Zones Veredals 
Transitòries de Normalització)
Zones en les quals els guerrillers i gue-
rrilleres de les FARC EP van realitzar el 
procés de desarme i el incici de la seva 
transició a la vida civil després de sig-
nar-se els acords de pau.

De quina manera les organitzacions de dones estan fent el seguiment del 
desenvolupament de la implementació de l’Acord de Pau? 

Hi ha dues maneres: La primera és que formalment en l'Acord de pau es va 
estipular la creació de la “Alta Instáncia de Mujeres”, un mecanisme organit-
zat i triat per la “Comisión de Seguimiento y Verificación de la Implementa-
ción” (CSVI), conformat per 7 organitzacions territorials i nacionals de dones i 
LGTBI per verificar i fer seguiment a la implementació dels pactes. La segona 
és mitjançant l'activitat de les organitzacions civils i no governamentals que 
visiten les Zones Veredals Transitòries de Normalizació; han citat a organis-
mes com el mecanisme de monitoreig, les FARC-EP, la CSIVI o el mateix Estat 
a audiències de rendició de comptes per constatar demandes del que manca 
i confirmar el que fins al dia d'avui s'ha aconseguit. 

Quin tipus de processos s'estan realitzant des de les organitzacions de 
dones amb les ex combatents de les FARC-EP?

Bàsicament, processos de normalització de les relacions que en aquest mo-
ment de la història tenen molta rellevància. Activar fòrums, conversatoris, 
intercanvis polítics i socials a les Universitats, ciutats, barris, organitzacions 
feministes, etc. 

Com es pot aconseguir que les dones obtinguin un major percentatge de 
representació en càrrecs politics?

Personalment, sento que només es pot aconseguir des d'un apoderament 
col·lectiu i individual de les dones on valorem la importància de les nostres 
aportacions des de la visió i enfocament feminista. A més, en segon lloc, és 
necessari treballar per la paritat. Prendre mesures radicals perquè els homes 
i les dones que exercim política des de diferents mitjans entenguem que si 
hi ha un grup amb menys del 40% de representació, és un escenari patriarcal 
i que no recull les reivindicacions ni ajuda a caminar cap a un país menys 
masclista.

Lorena Hernández és una sociòloga feminista de 24 anys. Actualment rea-
litza una especialització en polítiques públiques per a la igualtat a Amèrica 
Llatina. Lorena també fa part de la “Liga de las mujeres”, una corporació 
feminista de Bogotà (Colòmbia) que treballa amb diversos equips que bus-
quen contribuir a l'equitat, l'accés als drets i l'apoderament de les dones. Va 
començar a militar el 2011 a la Universitat del Rosario, en el col·lectiu “Que 
corra la voz”, vinculat a l'organització estudiantil nacional “Federación de 
Estudiantes Universitarios (FEU Colòmbia). 

Lorena Hernández 
Hernández
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En què consistirà aquest espai i quines seran les seves principals línies de treball?

La nostra responsabilitat dins de l’ACVC és la de formar i articular tot el que té 
a veure amb l’apoderament de les dones, visibilitzar i enfortir el treball que han 
anat fent les dones camperoles. És important mencionar que el procés de les 
dones s’ha anat consolidant des de fa molts anys. L’any 2004, quan es va crear 
l’associació camperola, ja es va començar a fer aquest treball de formació i apo-
derament, així que ara no estem començant de zero sinó que ja hi ha molt de 
treball acumulat. Així doncs, aquesta Coordinadora articula diversos “comités 
veredales” de dones dels municipis de Cantagallo, San Pablo, Yondó y Reme-
dios (poblacions situades al Magdalena Medio), per a començar amb la tasca 
de seguiment de la implementació dels acords entre les FARC-EP i el govern 
i avançar en tasques d’incidència política. El paper de la dona ha estat moltes 
vegades invisibilitzat, i canviarem això; la Coordinadora jugarà un paper molt 
important a l’hora d’exigir els nostre drets, com a dones i com a camperoles.

Yurani Cuéllar és defensora dels drets humans i drets de les dones a Colòmbia, 
al territori del Magdalena Medio. Fa anys que forma part de la “Asociación 
Campesina del Valle del Río Cimitarra” (ACVC), des d’on es coordina el treball 
de dones i gènere de la “Zona de Reserva Campesina” (ZRC) ubicada en aquesta 
regió. L’agost passat va tenir lloc el primer encontre de dones de la ZRC, on es 
va posar en marxa la “Coordinadora de mujeres del Valle del Río Cimitarra”.

Yurani Cuéllar Pérez
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Com es valora des de la Coordinadora el treball polític de les dones durant 
els acords de pau i ara durant la implementació?

A l’Acord de Pau es va fer un reconeixement importantíssim a la feina de  
la dona, a l’incorporar l’enfocament de gènere que permet visibilitzar que la 
dona pot i ha de participar en escenaris de presa de decisions i d’incidència. 
Aquesta perspectiva garantirà, si sabem com organitzar-nos, poder bus-
car alternatives per a solucionar situacions de desigualtat de gènere: l’accés 
a la terra, participació política, aconseguir reparacions integrals, etc. Ens 
sentim molt incloses en aquest acord. Si els acords de pau s’han fet per al 
poble colombià, encara més ho han de ser per a les dones, que som qui hem 
patit especialment les conseqüències de la guerra, hem patit doblement la 
violència i l’opressió de l’estat.

Quines problemàtiques i amenaces existeixen de manera diferencial per a 
les dones defensores de drets humans i lidereses socials?

Primer, pel fet de ser dones, tenim dificultats per a participar en escenaris 
polítics. Hi ha una sobrecàrrega per a les lidereses, per una banda està el seu 
treball social però, a més a més, assumeixen les responsabilitats domèsti-
ques. És una doble feina, un doble esforç: convivim amb el masclisme i el 
patriarcat que hem patit històricament i que ha dificultat la nostra labor. Des 
de l’estat tampoc ens han donat garanties, cal recordar que les violacions de 
drets humans es mantenen a la regió. És difícil per a nosaltres moure’ns lliu-
rement, hi ha un augment de les estructures paramilitars, òbviament això 
suposa també una dificultat per al treball en defensa dels nostres drets.

Quines són les pròximes passes que es donaran des de la Coordinadora?

Estem treballant en un procés d’articulació amb altres expressions de dones, 
tant a escala regional al Magadalena Medio com nacional. Seguirem enfor-
tint els llaços d’unitat i germanor amb altres organitzacions que defensen els 
drets humans. També volem treballar en l’enfortiment de l’ACVC i la ZRC, re-
colzant la proposta política d’una reforma agrària integral. Considerem que 
ambdós projectes, la defensa de les dones i el territori, van de la mà; així que 
farem incidència conjunta a tots els escenaris possibles, a totes les adminis-
tracions. La Coordinadora aconseguirà l’apoderament de totes les dones i re-
collirà el testimoni de totes les persones que van fer que aquest procés sigui 
avui tan fort. Ens considerem una fortalesa més per a l’associació camperola 
i nosaltres seguirem en aquest procés de lluita i resistència. 

Zona de Reserva Campesina
És una figura jurídica de protecció terri-
torial, present a la legislació colombiana i 
principal reivindicació de les associacions 
camperoles a les quals acompanya IAP. 
A través de la ZRC, es regula la possessió 
de la terra dels camperols sense títol de 
propietat; s’evita la concentració en grans 
latifundis; es protegeix el medi ambient 
enfront els macroprojectes extractius; i es 
fomenta la sobirania alimentària i la cul-
tura tradicional camperola. En l’actuali-
tat, hi ha sis ZRC reconegudes pel govern 
de Colòmbia, i desenes més funcionant de 
manera autònoma.

—
"Ens considerem una fortalesa més per 
a l’associació camperola i nosaltres  
seguirem en aquest procés de lluita i  
resistència."
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