5.3 Resolució 1325: Iniciatives a nivell de Govern local i departamental
El CONPES 37841, de l'any 2013, disposava que a nivell territorial, les alcaldies i governacions
tenien la tasca d'incloure en els plans de desenvolupament territorial metes i recursos específics
per la implementació de la Llei de Víctimes i Restitució de Terres. El decret 2460 de 2015, en
relació al tema de coresponsabilitat de la llei de víctimes i restitució de terres, disposa
concretament que és l’administració Departamental la que ha d'articular l'oferta institucional
dels tres nivells de Govern per tal de donar compliment a la demanda de les víctimes en relació
amb la prevenció, protecció, assistència, atenció i reparació integral de les víctimes.
Ara bé, de l'anàlisi dels plans de desenvolupament pel període 2016-2019, dels 4 departaments
amb més població afrocolombiana desplaçada, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia i Chocó 2, es
desprèn la falta de voluntat d'incorporar, i per tan de donar resposta a les víctimes del conflicte
colombià.
En els planejaments revisats, si bé en els diagnòstics consta la greu problemàtica del
desplaçament i de la situació de vulneració de drets de la població afrocolombiana i de les dones,
en cap d'ells hi ha una caracterització de la població víctima ni les seves característiques i
necessitats particulars, ni tampoc programes ni pressupost per una atenció i reparació de les
víctimes amb enfoc ètnic i diferencial; ni programes específics per dones afrocolombianes, ni
molt menys per temes d'accés a la terra.
Tant l'escassetat de les propostes que es plantegen com la generalitat i poca precisió de les
mateixes mostren de forma clara i contundent el greu estat en el que es troba la població
afrocolombiana i l'accés a terra, així com la manca de perspectiva de gènere en els plans de
desenvolupament analitzats.
Cal destacar que el Pla Departamental del Cauca no menciona absolutament cap proposta en
relació al tema, i que només el Pla del Chocó fa una petita menció al tema de la protecció, tenint
en compte que la majoria d'assassinats de líders i defensors de drets humans s’estan donant en
aquests departaments.
A falta de propostes concretes sobre dona afrocolombiana i accés a la terra, a continuació es fan
constar només aquelles actuacions previstes que tenen alguna connexió amb el present informe.
Quan hi ha mesures concretes per desenvolupar l'acció es fa constar aquest apunt. Si no es diu
res és que l'enunciat es limita a una intenció de ser realitzat.
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En l´àmbit local mencionar que els PDETS (Plans de Desenvolupament Territorial, previstos pels
170 municipis prioritzats pel govern en el marc de l'Acord de Pau, que són els municipis que més
han patit el conflicte, els cultius il·lícits i l’abandonament de l'estat) que pretenen ser un
instrument per la real participació de la població local en la construcció del que s'ha anomenat
la Pau territorial, no preveuen l’enfoc de gènere ni ètnic, pel que tot indica que no serà possible
la participació efectiva de les dones afrocolombianes.

