SESSIÓ 2 – Activitat 2
Activisme i iniciatives de la població
civil davant el conflicte
La participació de la dona en les
negociacions de pau

Les mobilitzacions i protestes de la
societat civil en diversos punts del
món són determinants per defensar
els drets humans, reivindicar millores
socials, exigir justícia, reclamar
democràcia o lluitar contra la violència
armada.
Homes i dones de totes les edats, de
diverses professions, de diferents
contextos... han sortit i continuen
sortint al carrer per defensar la pau.
Moltes persones ho fan tot i que la
seva lluita pugui representar un risc
per la seva vida.

Foto: Lliga dels Drets dels Pobles, 2007
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La PAU està indiscutiblement lligada a la igualtat entre
homes i dones. I de la seva plena participació no tant sols
en els moviments socials, o en els processos de
reconciliació sinó també en el moment de prendre les
decisions sobre la pau en una taula de negociació.



La dona ha estat històricament exclosa de la participació en
els processos de pau. Nacions Unides destaca que en una
mostra de 31 processos que van tenir lloc entre el 19922011:
- un 4% de les persones signatàries eren dones.
- un 2% de mediadores principals eren dones.
- un 9% de les negociadores eren dones.



Per aconseguir la pau o per construir una cultura de pau cal
superar les desigualtats de gènere – que els conflictes
armats també empitjoren- i que frenen el ple
desenvolupament de la dona a tots els nivells
(abandonament escolar, dificultat per accedir a les terres,
poca participació política, violència domèstica…).



Per contribuir a superar les desigualtats per raó de gènere,
també està en les nostres mans revisar com aquestes són
presents a la nostra societat i de quina manera ens
influeixen. Reflexionem sobre els estereotips de gènere,
quins models de feminitat/masculinitat són els que seguim,
quins valors, actituds, comportaments ens són atribuïts
socialment només per ser homes o dones, i com tots
aquests condicionen les nostres relacions socials i de
poder.

“Gràcies a l’esforç i lluita d’organitzacions de la societat civil, l’any
2000 s’aprova la Resolució 1325 de Nacions Unides. Es reconeix
l’impacte específic de gènere dels conflictes armats sobre les
dones i les nenes i la importància de la seva participació en la
construcció de pau.”
Campanya Dóna Veu 1325 de l’Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament
http://www.donaveu1325.cat/

Amb el suport

