5.1 Resolució 1325: Iniciatives a nivell internacional
Les iniciatives destacades a continuació en l’àmbit de la cooperació internacional en el marc de
la implementació de la 1325 es centren en les que fan referència únicament al tema d'accés a la
terra i dona afrocolombiana. No s'ha incorporat l'indicador de participació perquè no s'ha trobat
cap activitat relacionada.

CATEGORIES

COOPERACIÓ SUECA

PREVENCIÓ

PROTECCIÓ

NACIONS UNIDES

ACDI/VOCA (EEUU)

ONU
Dones
Colòmbia
actua
fonamentalment dins de la seva funció
d'incidència i assistència tècnica per recolzar
l'aplicació dels marcs normatius i de
polítiques,
el
desenvolupament de
capacitats dels actors governamentals com a
garants dels drets de les dones i de les
organitzacions de la societat civil i les dones
com a subjectes de drets.

Amb finançament d’USAID té el
“Programa
per
Afrodescendents i
Indígenes” que té com a propòsit millorar
la qualitat de vida. El seu enfoc es centra
en el foment i la construcció de la capacitat
humana i institucional de les poblacions
ètniques i les seves comunitats, de l'Estat i
les organitzacions del sector privat. El
Programa inclou un fons de donacions per
executar en tres regions del país: Central,
Carib i Pacífic.

-Recolza la Defensoria del Poble de
Colòmbia i els defensors comunitaris en
el seu treball de la vigilància i prevenció
d'atropellaments als drets humans.
-L'ONG sueca Diakonia junt amb 10
organitzacions de la societat civil
recolza la construcció de pau i promoció
dels drets humans mitjançant la creació
de majors oportunitats per a la
participació dels grups vulnerables o
marginats, com els pobles indígenes,
els afrocolombians i les poblacions
rurals, les dones, les persones LGBTI,
defensors dels drets humans i víctimes
del
conflicte.
-Defensa dels Defensors dels Drets
Humans (Església de Suècia i el
Moviment Suec de Reconciliació
SweFor ):recolza a dues organitzacions
locals dels pobles indígenes i afrocolombians i té observadors de pau que
acompanyen a líders amenaçades amb
la finalitat de que la presència i
vigilància internacional reduirà la
vulnerabilitat i els protegeixi.

REPARACIÓ

-Programa de la Asdi1 “Veritat, Justícia
i reparació per les dones a Colombia”,
que pretenia incrementar la visibilitat
política, social i jurídica de les dones en
els processos de reparació amb els

1 ASDI: Agència Sueca de Cooperació Internacional pel Desenvolupament

-Famílies a la seva Terra (FEST) és una
estratègia liderada pel Departament
Administratiu per a la Prosperitat Social,
en coordinació amb la Unitat d'Atenció i
Reparació Integral a les Víctimes (UARIV),

enfocs multicultural i de gènere, amb
èmfasi en el tema de terres.
-Contribució a la formulació de
la
política per la restitució de terres als
desplaçats i altres víctimes del conflicte
i la creació i enfortiment de la Unitat de
Restitució de Terres.
-Programa administrat per la

FAO2

que pretén que els desplaçats restituïts
puguin tornar a les seves terres i tenir
suport per iniciar projectes productius.
-ACNUR: programa que promou la
formació de funcionaris del sector
educatiu i del programa de Protecció de
terres per una atenció diferencial i
sensible cap a les dones desplaçades.

que s'orienta a implementar mesures
d'assistència i acompanyament a la
població víctima del desplaçament forçat
que es troba en procés de tornada o
reubicació en zones urbanes i rurals del
país.

-”Emprèn Pacífic”: iniciativa del Ministeri
de Treball i del Programa per
Afrodescendents i Indígenes d'USAID3,
enfocada a enfortir les habilitats de la
població víctima del conflicte en la zona
del Pacífic, a través dels suport a
l'emprenedoria rural, implementació de
bones
pràctiques
agrícoles
i
mediambientals; l'enfortiment de les
organitzacions comunitàries; el foment
d'activitats
culturals
i
pràctiques
tradicionals.

2 FAO: Organització per l'Agricultura i l'Alimentació de les Nacions Unides
3 USAID: Agència nord americana encarregada de la cooperació internacional oficial dels EE.UU.

