Material de suport
SESSIÓ 2

RUTA PACÍFICA
DE LAS MUJERES
Preguntes de reflexió

Sabíeu que...?

1. Què porta aquesta gent a mobilitzar-se? Què creus que
els ha passat per decidir-se a fer alguna cosa?
2. Les mobilitzacions que han fet han aconseguit algun
canvi dels que proposaven?
3. Posa’t en la pell de les persones mobilitzades. Com
creus que ho han viscut? (han patit represàlies, s’han
trobat acompanyades...)
4. Creus que és diferent ser home o dona al mobilitzar-se
en aquest cas?

Mireu aquest reportatge sobre la Ruta Pacífica de las
Mujeres i “Mujeres de Negro”:

Colòmbia ha viscut un conflicte armat durant dècades, i
la seva principal víctima ha estat la població civil, que ha
patit massacres, violència sexual, desplaçaments forcats...
Però malgrat la complexitat del conflicte i les seves dures
conseqüències, la societat colombiana s’ha mobilitzat contra la
guerra i ha promogut diverses iniciatives de pau.
La Ruta neix l’any 1996 com a resposta a la greu situació de
violència en què es troben les dones a les zones en conflicte,
tant en àrees rurals com urbanes. Treballen per tal que les
dones no se sentin soles i perquè no només siguin vistes com
a víctimes de la guerra, sinó també com a protagonistes dels
processos polítics i socials que poden aconseguir la pau.
Les integrants de la Ruta provenen de tots els sectors socials:
pageses, advocades, estudiants… Són dones que han decidit
trencar el silenci i el cicle de les pors que produeix la guerra.
Tot i les amenaces que han rebut algunes de les seves
activistes mai han deixat de lluitar i de treballar.
A Colòmbia, la Ruta Pacífica integra la Red Internacional de
Mujeres de Negro que també es manifesten contra la guerra.

“Las mujeres paz haremos”
“Ni guerra que nos destruya, ni paz que nos oprima”
“El cuerpo de las mujeres no es botín de guerra”
“No a la guerra”

Per a saber-ne més
Ruta Pacífica de las Mujeres:
http://www.rutapacifica.org.co/
Mujeres de Negro:
www.womeninblack.org
Llegiu aquest article:
“Ruta Pacífica, las caminantes de la paz”

youtube.com/watch?v=cWWwJouhiAo
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