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Els 18 i 19 d’octubre l’Espai Francesca
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amb un programa immillorable que posa les dones colombianes al centre i les emergeix
Colòmbia amb un programa immillorable
protagonistes clau per la implementació de l’Acord de Pau amb enfocament de gènere.
que posa les dones colombianes al centre i
Dos dies de diàleg i formació amb la presència de líders colombianes que aportaran la seva
saviesa i experiència des de diferents àmbits. Dones polítiques, juristes, acadèmiques,
periodistes, de col·lectius feministes, moviments de víctimes, líders socials i defensores de
Drets Humans. Serà una trobada per reflexionar també sobre la justícia transicional des de
la perspectiva feminista i exposar els reptes de les dones colombianes per construir la pau
als territoris.

les emergeix protagonistes clau per la
implementació de l’Acord de Pau amb
enfocament de gènere. Dos dies de diàleg i
formació amb la presència de líders
colombianes que apor...
Dia y hora inici: Dijous 18 d'octubre a les
18:00h. Divendres 19 d'octubre a les 16:00h

Destaca la presència (per videoconferència) de la senadora i ex comandant de les FARC,
Victoria Sandino; la directora de Sisma Mujer, Claudia Mejía; l ᤀ愀猀猀攀猀猀漀爀愀 del Grup de Treball Adreça: C. Sant Pere Més Baix, 7. Barcelona
de Gènere de la Comissió de la Veritat i activista del moviment LGTBI, Liza García; i la
Dades de contacte: Aquesta adreça de
Martha Ceballos, del Movimiento de Víctimas de Crímernes de Estado (Movice). També
correu-e està protegida dels robots de
seran a la trobada María Cristina Obregón, responsable d ᤀ攀搀甀挀愀挀椀 política a la spam.Necessites Javascript habilitat per
Organización Femenina Popular (OFP) del Magdalena Medio, i Mayerlis Angarita Robles,
veure-la.
directora de Narrar para Vivir de Montes de María.
Organitza: Taula Catalana per Colòmbia
Les dones protagonistes participaran a les XVI sobre Colòmbia per avaluar el nivell actual
d'implementació de l'Acord, el paper que estan tenint els col·lectius de dones i víctimes en
aquesta implementació, i els reptes per a les dones en la construcció del pau als diferents
territoris.
Programa complet
Vídeo promocional

Dia y hora inici: Dijous 18 d'octubre a les 18:00h. Divendres 19 d'octubre a les 16:00h
Adreça: C. Sant Pere Més Baix, 7. Barcelona
Organitza: Taula Catalana per Colòmbia
Altra organització: CooperAcció. Plataforma unitària contra les violències de gènere.
Mes informació:
http://taulacolombia.org/
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