DIA INTERNACIONAL DE LES DONES PER LA PAU I EL DESARMAMENT

Segons ONU Dones, quan les dones assumeixen rols de lideratge i participen en els
processos de pau, s'aconsegueix una pau més duradora. Des que el Consell de
Seguretat de les Nacions Unides aprovés, fa 17 anys, la nova resolució 1325 reclamant la
participació de les dones en les tasques de consolidació de la pau, són cada vegada més
les proves que indiquen que les dones exerceixen un poderós rol en el sosteniment de la
pau en les seves respectives comunitats i nacions. Existeixen estudis que evidencien que
la igualtat de gènere ajuda a evitar conflictes, mentre que la presència de taxes elevades
de violència contra les dones guarda correlació amb el sorgiment de conflictes.
No obstant això, malgrat aquestes proves, les mesures darrere d'una major inclusió,
lideratge i protecció de les dones segueixen sent insuficients. En alguns llocs fins i tot s'han
produït reculades en aquest sentit.

Des de l'Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical i la Secretaria de
la Dona STEI Intersindical donam suport al lideratge de les dones en els processos
de pau. Entenem que a les zones de conflicte les dones sofreixen una doble violència, d'una
banda la violència derivada del conflicte i d'altra banda la violència que sofreixen pel fet de
ser dona. Però les dones no només sofreixen violència i desprotecció en el conflicte. En els
llocs on hi ha hagut conflictes, les dones sofreixen una major desigualtat, a més les taxes
de mortalitat materna són molt superiors a la mitjana mundial, i les nines són excloses de
l'escolarització. En molts casos són utilitzades i reclutades per organitzacions terroristes
(entre el 20 i 30% Segons ONU Dones).
Els camps de refugiats són brou de cultiu de desigualtats i abusos cap a dones i
nines. En ocasions arriben soles i són utilitzades per comerciar amb els seus cossos per
màfies establertes en aquells assentaments.
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Des de l'Organización de Mujeres i la Secretaria de la Dona de l’STEI Intersindical
reivindiquem el paper de les dones en les negociacions de Pau i en la resolució de
conflictes. Està demostrat que en aquells acords on han participat dones han estat més
duradors, amb mesures igualitàries i amb perspectiva de gènere.

La vulnerabilitat de les dones és un fet i davant aquesta situació exigim:

-

Que s'abordin les necessitats i vulnerabilitats específiques de les dones i nines com
a resposta a la crisi migratòria i de persones refugiades per mitigar les greus
conseqüències mèdiques i psicològiques que causen les migracions traumàtiques.

-

Que les dones tinguin dret a reclamar asil i ho puguin fer de manera independent.

-

Que es protegeixi a les dones refugiades enfront de la violència i es reconegui la
violència contra les dones com una forma de persecució d'acord amb la Convenció
sobre els Refugiats de les Nacions Unides.

-

Que es donin respostes amb garanties de gènere d'acord amb les normes de drets
humans tant als conflictes armats com al drama de les persones refugiades i
desplaçades.

-

Que es destinin partides econòmiques específiques per cobrir les necessitats de les
dones i per promoure la igualtat de gènere i empoderar a les dones de les zones en
conflicte.
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