
 

 

MANIFEST DE LES DONES I LES ORGANITZACIONS PARTICIPANTS EN LES 

IV JORNADES INTERNACIONALS DONES, DD.HH. I PAU A COLÒMBIA 

D O N E S   I M P R E S C I N D I B L E S   P E R   A   L A   P A U   A   C O L Ò M B I A 

 

La victòria del president Gustavo Petro i la vicepresidenta 

Francia Márquez en les eleccions de juny de 2022 a 

Colòmbia ha suposat un històric canvi social i polític, ja que 

aquest és el primer govern d'esquerra en la història 

contemporània del país. Aquest canvi ha despertat grans 

esperances i expectatives entre amplis sectors, al país i en 

la comunitat internacional, per incloure en el seu programa 

propostes en matèria de DD.HH., inclusió social i amb un 

enfocament ètnic. 

El nou govern ha mostrat el seu compromís amb la 

implementació de l'Acord de Pau signat en 2016, que 

durant el govern d'Iván Duque havia patit una important 

desacceleració. Ha inclòs temes fonamentals en la 

construcció de la pau al país, com l'elaboració d'un Pla 

d'Acció Nacional per a l'aplicació de la Resolució 1325 de 

Nacions Unides, la posada en marxa d'una política exterior 

feminista, la garantia de protecció de liders i defensores de 

DD.HH. o el compliment de les recomanacions incloses en 

l'Informe Final de la Comissió de la Veritat.  

A més, les dones participants de les IV Jornades saludem 

l'anunci de les converses de pau entre el Govern i l'Exèrcit 

d'Alliberament Nacional -ELN-, amb l'exigència que 

aquestes converses es duguen a terme amb la presència de 

dones en totes les seues fases. 

El pròxim 24 de novembre es compliran sis anys de la 

implementació de l'Acord de Pau; i les participants en les 

Jornades reafirmem la importància del paper de les dones 

en la construcció de la pau al país. L'avanç en la construcció 

de la pau i el compliment dels DD.HH. no és possible sense 

la participació de les dones. Per això, és necessari que el 

nou govern reculla les propostes i l’experiència de les 

organitzacions de dones de Colòmbia. 

Subratllem la importància de les aliances internacionals de 

dones i la diplomàcia feminista per la pau.

 

SOL·LICITEM Al GOVERN D'ESPANYA

1.  Manifestar el seu total suport a la implementació integral 

de l'Acord de Pau, amb la participació activa de totes les 

comunitats i de les organitzacions socials de Colòmbia, de 

manera concertada, eficaç i integral, complint amb els 

enfocaments de gènere, ètnic i territorial; i a la proposta de 

Pau Total. 

2. Secundar decididament el Sistema Integral per a la Pau 

i, de manera específica, el compliment de les recomanacions 

incloses en l'Informe Final de la Comissió per a l'Esclariment 

de la Veritat. 

3. Donar suport al govern de Colòmbia, com a responsable 

de garantir la vida i l'exercici dels drets de les dones, les 

líders i les defensores de DD.HH. i les excombatents, 

perquè prenga les mesures adequades i efectives per a la 

seua protecció. 

4. Donar suport al govern de Colòmbia en l'elaboració i 

posada en marxa d'un Pla d'Acció Nacional per a l'aplicació 

de la Resolució 1325 de Nacions Unides, comptant amb la 

participació de les organitzacions de dones i feministes. 

5. Exhortar i donar suport al conjunt de les institucions 

públiques del país per al reconeixement efectiu dels drets 

de les víctimes de violència sexual associada al conflicte 

armat, possibilitant el seu accés a la justícia; i, 

particularment, a la Jurisdicció Especial per a la Pau per a 

l'obertura del macrocas sobre violència sexual. 

6. Donar suport a la realització a Espanya d'una conferència 

internacional de dones refugiades i exiliades, junt amb el 

moviment de dones a Colòmbia, que possibilite la seua 

participació activa en el procés de pau. 

7. Donar suport a les organitzacions de dones i feministes 

de Colòmbia per a la implementació integral de les mesures 

de gènere incloses en l'Acord de Pau.

 

Les IV Jornades han sigut organitzades per la Mesa de Suport a la defensa dels DD.HH. de les Dones i la Pau a Colòmbia, conformada per 

les següents organitzacions: 

Organitzacions d’Espanya: Asociación Mujer y Sociedad, Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), Atelier ONGD, 

Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas, Fundación Isonomía – Universitat Jaume I, Intersindical Valenciana – 

Dones, Movimiento por la Paz – MPDL, Mujeres de Negro, Mujeres en Zona de Conflicto, Secretaria de la Dona de CCOO-PV. 

Organitzacions de Colòmbia: Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas -ANMUCIC-, Corporación 

Humanas, Corporación SISMA Mujer, Organización Femenina Popular -OFP-, Red Nacional de Mujeres, Ruta Pacífica de las Mujeres. 


