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AMB EL SUPORT DE

BREUS APUNTS SOBRE
COLÒMBIA, EL PROCÉS
DE PAU, GÈNERE I LA
COMUNITAT
AFRODESCENDENT

Gairebé 49 milions de persones
2 vegades l'extensió de la península ibèrica
1

Dones+nens+nenes: 78% dels 6 milions desplaçats/des
Altíssima concentració de terres a favor de terratinents
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Colòmbia és la democràcia més antiga d'Amèrica i la que ha
enregistrat el període més llarg de violència entre Estat,
guerrilles i paramilitars.
Signatura dels Acords de Pau L'Havana (2016) que amenacen
amb fracassar per falta de voluntat política i manca de
suport a les ciutats.

Per Nacions Unides, la situació a Colòmbia és d'emergència
humanitària prolongada.
La Resolució 1325 de Nacions Unides promou la participació
de les dones en les negociacions i en el procés de la
consolidació de la pau. I destaca la desproporcionalitat de
l'impacte dels conflictes armats cap a les dones
Pervivència de la discriminació per gènere
Persecució, assassinat i amenaces a les líders que
treballen amb població desplaçada i en la restitució de la
terra
La violència sexual contra les dones en el conflicte ha
estat sistemàtica i habitual
El 10% de la població colombiana és afrodescendent
Comunitat afrocolombiana històricament discriminada.
La discriminació de les dones afro és més intensa per
raons ètniques, socioeconòmiques i de gènere
Procés de lluita per l'accés a la terra i per la defensa així
com protecció dels territoris col·lectius

EL CONTEXT DE LES
COMUNITATS AFRO A
COLÒMBIA EN EL MARC DE LA
PROPIETAT DE LA TERRA. EL
CAS DE LES DONES

LA IMPORTÀNCIA DE LA
RESOLUCIÓ 1325

Categories d'anàlisi

Participació: entesa com les activitats
dirigides i el espais ocupats per les
dones afrocolombianes
Protecció: mecanismes per garantir la
seguretat física de les dones
Prevenci ó: de qual sevol ti pus de vi ol ènci a
(estructur al , i nsti tuci onal , l egal ,
cul tural , . . . ) cap a l es dones
Reparació: de les víctimes de desplaçaments forçats
des d'un enfocament comunitari

LA RESOLUCIÓ 1325

RECONEIX LA DESPROPORCIONALITAT
DE L'IMPACTE DELS CONFLICTES
ARMATS CA A LES DONES
ESTABLEIX UN MARC
JURÍDIC I POLÍTIC QUE
RECONEIX LA
NECESSITAT D'INCLOURE
LA PERSPETIVA DE
GÈNERE A:
01

02

Les operacions de
manteniment de la pau

Les negociacions de pau

03

La planificació humanitària

La consolidació de la pau
04 en situacions posteriors
a un conflicte

L’ELEVADA CONCENTRACIÓ DE LA TERRA A COLÒMBIA I
EL MODEL NEOEXTRACTIVISTA, HA REDUÏT LA
CAPACITAT D’ACCIÓ POLÍTICA DELS GRUPS ÈTNICS, I
AMB AIXÒ, LA POSSIBILITAT DE CONSERVAR I
DEFENSAR EL SEU TERRITORI.
TOT I QUE L’ESTAT TÉ L’OBLIGACIÓ DE DEFENSAR ALS
GRUPS ÈTNICS, A LA PRÀCTICA ELS VEU COM UNA
OBSTACLE PEL “PROGRÉS”, JA QUE LES TERRES
TRADICIONALS ES SOBREPOSEN AMB UNES ÀREES QUE
AVUI DIA ESTAN DEDICADES A UN MODEL DE
DESENVOLUPAMENT ALIÈ QUE HA AFECTAT EL DRET A
LA TERRA D’AQUESTA POBLACIÓ

Què significa ser dona negre on la desigualtat
de gènere, la creixent pobresa, el desplaçament
forçat, la discriminació i el racisme són la realitat
"
del context colombià? .

Significa que qualitativament els efectes de les
iniquitats i injustícies pròpies de la discriminació,
l’exclusió i la marginació històrica contra les dones són
més punyents en aquest col·lectiu. I també més
invisibilitzats.

I això implica una re-victimització del col·lectiu de
dones afrocolombianes

S'identifiquen un conjunt d’obstacles institucionals, socials i
culturals que limiten el dret de les dones afrocolombianes a la
propietat i a l’ús i control de la terra, tot i que existeixi un
reconeixement legal de que homes i dones són titulars en el dret a
la terra.

COMUNITAT AFRODESCENDENT, TERRA I
CONFLICTIVITAT

Tot i el reconeixement
del dret a la restitució
de les terres de la
comunitat rural
afrodescendent, aquest
no és efectiu per:
- la debilitat de l'estat
- apropiació il.legal de
terres d'afrodescendents no
resolta
- Cultius de coca i palma en
zones d'apropiació il.legal
- Pressions de la industria
minera i dels
megaprojectes
- Presència de
paramilitarisme

DEFENSA DELS DRETS I INSEGURETAT

L’ACTIVISME PER L’ACCÉS A
LA TERRA O LA DEFENSA DEL
TERRITORI ÉS UN RISC PER
LA POBLACIÓ COLOMBIANA
TOTES AQUELLES PERSONES QUE
RECLAMEN TERRES, TAL I COM
ASSENYALA AMNISTIA
INTERNACIONAL, NOMÉS PODRAN
GAUDIR DEL DRET A UN RECURS
EFECTIU SI LES AUTORITATS (L'ESTAT)
PODEN ERADICAR LES AMENACES I
HOMICIDIS DELS QUE SÓN VÍCTIMA

El conflicte armat, la manca de resposta
adequada a les demandes socials,els
interessos socioeconòmics pel territori de
grans companyies i terratinents, la lluita per
la terra o les pràctiques socio-culturals
discriminatòries converteixen a les dones, i
especialment, a les dones afrocolombianes
en un grup en situació de vulnerabilitat.

QUINA ÉS LA SITUACIÓ DE
LA DONA
AFROCOLOMABIANA EN
L'ACCÉS A LA TERRA?
L'anàlisi de testimonis i experts/es permet
avançar que:
Les dones no tenen un accés efectiu a la terra, ja que els
homes són, principalment, els “jefes” de família, i per tant són
els qui gaudeixen del dret a la terra
El dret de les dones a la propietat es desdobla en dues
direccions:
l’accés de forma equitativa a l’ús de fruit de la
terra, sigui per herència o per pràctiques
d’assignació o redistribució familiar
i la participació de les dones en la conservació
i defensa dels territoris col·lectius.
Aquestes tensions demostren la necessitat de diferenciar entre
l’accés a la terra, on la titulació és individual, i l’accés al territori,
on la titulació és col·lectiva, que sense ser excloents són
processos que tenen significacions diferents, tot i que per la
dona en ambdós casos implica una lluita per un accés efectiu i
real de la terra text

IMPACTE DE LA RESOLUCIÓ 1325 EN L'ACCÉS DE LES DONES
AFROCOLOMBIANES A LA TERRA (I)

REPTES EN
TERMES DE
PARTICIPACIÓ:
Els Acords de l'Habana incorporen l'enfocament
de gènere. Però les polítiques públiques estatals
encara tenen importants déficits en quant a
nivell de participació i inclusió de dones
afrodescendents a instàncies de disseny i
aplicació
A les dones, i les dones afrodescendents, se'ls
hi atribueix un paper de víctima i no es visibilitza
la seva lluita per la terra i per la pau
La visibilització del poder continua fent-se en
funció de criteris patriarcals

REPTES EN
TERMES DE
PROTECCIÓ
MECANISMES DE
PROTECCIÓ
PREVENTIUS I
COL·LECTIUS
NECESSITAT DE
MESURES DE
PROTECCIÓ EN
L'ÀMBIT
DEPARTAMENTAL
I LOCAL

REPTES EN TERMES
DE PREVENCIÓ

1. Promoció de les capacitats
individuals i comunitàries :
educació, més participación en
el mercat laboral,
reconeixement del treball
domèstic, superació de la
pobresa i participació política
2. Polítiques publiques que
trenquin amb els estereotips de
gènere

REPTES EN TERMES DE
REPARACIÓ
1. Articular una resposta davant
l'amenaça dels megaprojectes
miners i agrícolas
2. Retorn segur
3. Garantir l' accés a la terra a les
dones així com la formalització de
la seva tinença
4. Eliminar les polítiques publiques
de tipus "familista" que beneficien
als homes

LA REALITZACIÓ EFECTIVA DEL DRET A LA
TERRA DE LES DONES SIGNIFICA
ACOSTAR-SE A LA IGUALTAT DE GÈNERE

PRINCIPALS RECOMANACIONS

1. PROMOURE INVESTIGACIONS
SOBRE EL LIDERATGE FEMENÍ DE LA
DONA RURAL AFRODESCENDENT
2. VISIBILITZAR I VALORITZAR ELS
PROCESOS D'APODERAMENT DE LES
DONES AFRODESCENDENTS COM A
CONSTRUCTORES DE PAU I TITULARS
DE DRETS
3. AFAVORIR L'APODERAMENT DE
LA DONA RURAL COLOMBIANA PER
SUPERAR LA FRAGMENTACIÓ DE LES
ENTITATS RURALS (AFRO,
INDÍGENAS, CAMPEROLES)
4. PROMOCIÓ D'ESPAIS DE DIÀLEG I
COL·LABORACIÓ INTERCULTURALS
5. SUPORT A LA PROTECCIÓ
COMUNITÀRIA
6. DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE
MECANISMOS INTEGRALS I EFECTIU
PER A LA REPARACIÓ

