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Forum públic: 

Dones en processos de pau 
Intercanvi d’experiències amb Colòmbia i Filipines 
Barcelona, 28 d’octubre 2011 

 
 
En els darrers 11 anys s’han produit importants desenvolupaments normatius per a la 
protecció de dones en situació de conflicte armat i per reconèixer les aportacions i la 
necessitat d’una participació directa de les dones en tots els processos de presa de 
decisió en un procés de pau. 
 
A l’hora de la veritat, els desenvolupaments pràctics deixen molt que desitjar. Dones 
en tot el món juguen múltiples papers de resistència contra la guerra i d’aportació a la 
pau, sense el degut reconeixement i, tot sovint, amb greu risc per a la seva seguretat. 
 
Cooperacció, l’Escola de Cultura de Pau i Conciliation Resources conviden a un Forum 
Públic per analitzar i compartir els aprenentatges de dones constructores de pau. 
Aprofitarem la presència a Barcelona d’un grup de 10 dones de Colòmbia que hauran 
tornat d’un intercanvi a Filipines. Es tracta d’un grup heterogeni que inclou a 
representants de sectors de societat civil, empresa privada, policia, indígena, religiós i 
mitjans de comunicació (veieu llistat adjunt).  
 
Convidarem també a dones constructores de pau de Catalunya, de la resta de l’ Estat, 
i de països europeus, per enriquir les aportacions colombianes amb reflexions sobre 
d’altres indrets.  
 
Objetius: 
• Discutir avenços i reptes en el paper de les dones com a constructores de pau. 

• Compartir experiències i pràctiques innovadores a Colòmbia i a Filipines. 

• Repassar avenços i limitacions dels Plans Nacionals d’Acció sobre Dones, Pau i 
Seguretat (resolucions de Nacions Unides). 

• Analitzar possibles acompanyaments internacionals a les iniciatives colombianes. 
 
 
 

Lloc:  Federació Catalana d’ONG pel Desenvolupament. c/Tàpies 1-3  
(Metro: Drassanes) 

Hora:   28 d’octubre, 17.30 – 20.45 

 
 
Per més informació: Diana Garcia Salamanca 
    Tel: 648 987 299 
    diana.gunneivia@gmail.com 
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17.00 Cafès i sucs de benvinguda. 
 
17.30  Presentació (Cooperacció). 
 
17.40  Avenços i reptes en el paper de les dones com a constructores de pau. Maria 

Villellas, ECP. 
17.55  Una mirada feminista a la construcció de pau. Rosa E. Salamanca. 
18.10  Una mirada indígena a la construcció de pau. Gineth Quitiaquez. 
18.25  Una mirada ecumènica a la construcció de pau. Norma Bernal. 
 
18.40  Debat 
 
19.20  Dones filipines construient pau.  Olga Luz Cifuentes. 
19.35  Dones colombianes construient pau. Gloria Tobón 
19.50 Dones i reptes d’integració. María Eugenia Vásquez. 
 
20.05  Debat i propostes d’acompanyament. 
 
20.45  Cloenda. 
 
 
Dones colombianes del projecte d’intercanvi amb Filipines: 
 
Persona Càrrec 
Genith Quitiaquez Indígena del resguardo de Tescual del Municipio de Puerres, Nariño 

Norma Inés Bernal Congregación de las Hermanas Auxiliadoras del Purgatorio 

Luz Marina Bustos General de la Policía Nacional 

Marisol Gómez Editora de El Tiempo 

Gloria Tobón Coordinadora de la Comisión de Paz de la Red Nacional de Mujeres 

María Eugenia 
Vásquez 

Antropóloga, ex-combatiente del M-19, Asesora en Género con 
Planeta Paz 

Pilar Hernández Duarte Ex Directora Ejecutiva de la Asociación de Fundaciones de las 
Empresas Petroleras Colombianas 

Olga Luz Cifuentes Profesora de la UN, representante de la Iniciativa de Mujeres por la 
Paz 

Ana Paola Tinoco Coordinadora del programa de prevención del impacto de género 
desproporcionado del desplazamiento y experta en perspectiva de 
género en la Alta consejería Presidencial para le Equidad de la Mujer 

Rosa Emilia 
Salamanca 

Directora de CIASE y coordinadora del proyecto de intercambio con 
Filipinas. 

 


