
PROGRAMA

18.30 h La participació de les dones 
als processos de pau. Avenços i 
reptes de la resolució 1325 a càrrec de 
Maria Villellas de l’Escola de Cultura 
de Pau.

Presentació d’experiències:

18.45 h Dorys Ardila, Xarxa Solidària 
Sabadell-Colòmbia 
“Les dones i el procés de pau a 
Colòmbia”. 

19 h Luz Marina Bernal, Colectivo 
Madres de Soacha-Colombia
“La lluita de las Madres de Soacha”. 

L’any 2015 es van commemorar els 15 
anys de l’aprovació de la Resolució 1325 
per part del Consell de Seguretat de les 
Nacions Unides, una resolució important 
ja que per primera vegada es va promoure 
una agenda internacional pública sobre 
dones, pau i seguretat.

Malgrat els 15 anys d’avenços, actualment 
la situació de les dones i nenes en els 
conflictes armats, necessita de la màxima 
acció i atenció per part de la comunitat 
internacional.

Per aquest motiu, les entitats organitzadores 
hem volgut promoure aquesta jornada 
on podrem analitzar el compliment de la 
resolució i conèixer de primera mà, a través 
de testimonis, l’experiència de 4 dones 
activistes d’orígens i contextos diversos 
d’arreu del món.

JORNADA 

“La participació 
de les dones 

en els processos 
de pau”

Dilluns 11 d’abril de 2016
A les 18.30 h

Al Casal Pere Quart

19.15 h Mayssaa Refai, Associación sirio-
catalana de la libertad y la democracia 
“Síria, una llar no és una presó”. Presentació 
d’una iniciativa de suport a les dones 
preses de Síria.

19.30 h Mado Chideka, Associació  La 
Tourkana asb
“Cap a l’apropiació de la Resolució 1325 per 
les dones de la RD del Congo i Bèlgica”.

19.45 h Debat.

20.05 h Comiat i sortida.



Maria Villellas - Escola de Cultura de Pau

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UAB; té un Màster en 
Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania per l’Institut Interuniversitari en Estudis de 
Dones i Gènere.

Diplomada en postgrau en Gènere i Igualtat i en Cultura de Pau per la UAB i en Salut 
Mental en Situacions de Violència Política i Catàstrofes per la UCM.  

Investigadora del Programa de Conflictes i Construcció de Pau de l’ Escola de 
Cultura de Pau i membre de Womens International League for Peace and Freedom 
(WILPF). 

És experta en l’anàlisi de gènere dels conflictes i els processos de pau, 
especialment a la regió del Sud d’Àsia; en l’agenda sobre dones; en pau i seguretat i 
en violència sexual. 

És coautora de l’anuari Alerta! Informe sobre conflictes, drets humans i construcció 
de pau des de l’any 2003 i ha escrit nombrosos articles i informes sobre anàlisi de 
conflictes armats i construcció de la pau des d’una perspectiva feminista. Imparteix 
docència sobre gènere i construcció de pau en diversos màsters en diferents 
universitats espanyoles. 

També és consultora d’institucions nacionals i internacionals en qüestions 
relacionades amb processos de pau i gènere. Va rebre el Premi SIEM d’Investigació 
Feminista Concepción Gimeno de Flaquer de la Universitat de Saragossa.

Dorys Ardila - Xarxa Solidària Sabadell-Colòmbia

Té un màster en Dret Internacional Públic i Jurista de la Universitat Estatal de Rússia de 
l’Amistat dels Pobles, màster en Relacions internacionals de l’Instituto de Altos Estudios para 
el Desarrollo (IAED),  doctoranda de l’Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. 

Professora Universitària des de 1984 a les Universitats: Autònoma de Barcelona, Incca, Jorge 
Tadeo Lozano, Rosario, Javeriana, Santo Tomás, Externado y ESAP. 

Ha treballat a la Defensoría del Pueblo de Colòmbia i al Senat de la República en la Unitat 
legislativa de Mario Laserna Pinzón. Ha desenvolupat tasques com a Secretaria de la 
Comissió de Pau del Senat a Colòmbia, com a directora del Programa de Resolució de 
Conflictes de la Creu Roja Colombiana i com a Instructora de Dret Internacional Humanitari 
del Centre d’Estudis Humanitaris de la Creu Roja. 

També ha estat  consultora de diferents organismes com la Fundación Restrepo Barco, 
corporació Opción legal, Kappa Resources de Colòmbia, Fundación Nuevo Arco Iris i 
d’Indepaz.

Va ser assessora legal de la campanya colombiana contra mines i ha treballat com assessora 
legal en drets humans, dret internacional humanitari i justícia transicional. 

També ha desenvolupat activitats acadèmiques i d’investigació a l’Escola de Cultura de Pau 
de la UAB i ha estat membre de diferents programes de processos de pau a Colòmbia. 

Actualment és consultora en temes de construcció de pau i assessora per a bufets britànics 
pel que fa a la sol·licituds d’asil i refugi per a ciutadans i ciutadanes colombians. També és 
membre del Consell Nacional de Pau per colombians a l’exterior. 



Luz Marina Bernal - Colectivo Madres  
de Soacha-Colombia

Nominada al Premi Nobel de la Pau d’aquest 
any. L’any 2008, l’exèrcit de Colòmbia va 
executar extrajudicialment a 17 joves de 
Soacha, un municipi marginal proper a 
Bogotà. Tots aquells nois pertanyien a famílies 
sense recursos; els van enganyar fent-los anar 
cap al nord del país amb falses promeses de 
feina i, un cop allà, els van executar i l’exèrcit 
els va presentar com a guerrillers morts en 
combat. Des d’aleshores, algunes mares 
d’aquests joves han lluitat incansablement per 
aconseguir justícia per als seus fills. 

L’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) 
va lliurar el Premi de l’ICIP Constructors de 
Pau de 2012 a les Madres de Soacha. 

Mayssaa Refai - Associación  
sirio-catalana

D’origen sirià. Viu a Espanya des 
de fa 15 anys.  L’any 2011, a partir 
de la revolució de Síria, va fundar 
l’Associació sírio-catalana de la 
llibertat i la democràcia per tal de 
defensar els drets de la ciutadania 
síria, donar suport a la població siriana 
amb ajuda humanitària a les fronteres 
i a les zones alliberades del règim i fer 
conèixer la situació d’aquest país. 

És membre de la Xarxa de dones 
síries, a través de la qual s’està 
desenvolupant la campanya “Síria, 
una llar no és una presó” per demanar 
l’alliberament de milers de persones 
detingudes, especialment dones, que 
estant patint tortures i violacions que 
sovint acaben amb la mort. 

Mado Chideka - Associació  La Tourkana asb

Va rebre l’any 2010 la distinció Femmes de paix de Bèlgica. 

Consultora independent en gènere i desenvolupament. 

Coordinadora de gènere i desenvolupament de l’associació La Tourkana asbl i 
responsable dels tallers sobre la resolució 1325. 

Des de l’any 2007 participa en conferències internacionals sobre gènere, salut 
sexual i reproductiva i violències contra les dones en període de conflictes armats. 

És membre de diferents xarxes que treballen per la pau, per la defensa dels 
drets humans i per la promoció dels drets de les dones com actores de 
desenvolupament com ara: La Marche Mondiale des femmes (MMF), B-Gender 
(Conseil Consultatif Genre et Développement, Belgique), Conseil des Femmes 
Francophone, La Plateforme des femmes Congolaises , Réseau Tous ensemble 
pour la cause des femmes congolaises. 



Organitza:      Hi col·labora:


