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CÀPSULA 3 GÈNERE I CONSTRUCCIÓ DE PAU

Objectius 
d’aprenentatge

Què és la perspectiva de gènere i per què és important tenir-la en compte 
quan parlem de conflictes armats i construcció de pau? Amb aquesta 
càpsula aprendrem a identificar els impactes específics de gènere en 
els conflictes, incloent els impactes que afecten a grups de població 
que fan front a situacions de discriminació prèvies, com les dones i la 
població lesbiana, gai, trans, bisexual i intersexual (LGTBI). En aquesta 
unitat també comprendrem com els impactes de gènere de les guerres 
s’entrecreuen amb altres eixos de desigualtat. I finalment, ens centrarem 
en les aportacions de les dones a la construcció de la pau.

  CONEIxEmENTS

— Conèixer dades bàsiques sobre els impactes específics de les guerres  
 en les dones, homes, i persones no binàries.

— Conèixer la Convenció sobre l’Eliminació de totes les Formes     
 de Discriminació contra la Dona (CEDAW) i la Resolució 1325  
 del Consell de Seguretat de l’ONU, entre altres instruments.

  HAbILITATS

— Analitzar els conflictes i els seus impactes amb perspectiva de gènere.

— Aplicar una mirada interseccional en l’anàlisi de gènere.

  ACTITUDS

— Mostrar curiositat i actitud crítica envers la construcció social del gènere. 

— Comprometre’s amb la promoció de la igualtat de gènere.
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Què és la perspectiva  
de gènere en relació als 
conflictes armats i la pau?

El gènere és una categoria analítica que fa referència a les 
expectatives, comportaments i actituds construïdes socialment i 
atribuïdes a homes, dones, nens i nenes, i que porten associades 
valors socials diferents, de manera que tendeix a assignar-se més 
valor i importància als comportaments i actituds que es projecten 
sobre els homes i que són interioritzats com a masculins. El gènere 
pot entendre’s com un sistema de significat simbòlic que estableix 
jerarquies socials, fruit del significat i contingut que se’ls atribueix a 
les nocions hegemòniques de masculinitat i feminitat (Sjoberg, 2009).

Aquesta construcció i atribució social és específica a cada context històric 
i cultural i pot canviar amb el temps. Està estretament relacionada amb 
el que s’anomena patriarcat.

El patriarcat fa referència a les estructures o forma d’organització social 
i política que atribueix als homes el domini sobre la resta de persones 
i del qual resulta la discriminació de les dones en molts àmbits.

El patriarcat i la construcció social del gènere estan arrelades també 
en premisses socialment construïdes, mecanismes o institucions socials 
com és el binarisme de gènere (la consideració que només hi ha dos 
gèneres, homes i dones) i l’heterosexualitat com a norma social. Des dels 
feminismes es qüestionen i denuncien les discriminacions i violències 
contra les dones resultants del patriarcat i de la construcció social del 
gènere i, fruit de la lluita de l’activisme pels drets LGTBI, es defensa la 
diversitat d’identitats i expressions de gènere.

A més, les desigualtats de gènere s’entrecreuen en cada context amb 
desigualtats vinculades a altres eixos, com la classe, la raça, l’edat o la 
pertinença a un determinat grup religiós o ètnic, entre d’altres.

La interseccionalitat és una eina d’anàlisi –aportada pels feminismes 
negres als anys 80– que presta atenció a aquest creuament o 
interacció entre eixos i formes d’opressió i privilegi, amb les 
particularitats de cada context concret.
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Les lluites dels feminismes postcolonials van posar a debat els biaixos 
dels feminismes blancs.

Les desigualtats de gènere estan presents en totes les esferes de la 
vida, incloent els conflictes armats i els processos de pau. Els moviments 
de dones i els feminismes al llarg de la història i des de plantejaments 
diversos han visibilitzat, resistit i lluitat per transformar les desigualtats 
i violències de gènere, incloent també aquelles que es donen en 
contextos de guerra.

En l’àmbit acadèmic va ser especialment a partir dels 90 que diferents 
acadèmiques feministes van qüestionar la suposada neutralitat de 
gènere de la disciplina acadèmica encarregada de l’estudi de les 
guerres, les Relacions Internacionals (Enloe, 1990; Tickner, 1992). Així, 
les autores feministes van plantejar que la descripció i anàlisi del món i 
els conflictes estava basada en visions parcials que partien d’una mirada 
masculina, majoritàriament d’homes, blancs, occidentals, heterosexuals 
i en posicions de poder polític i econòmic. Visions naturalitzades, 
constitutives d’una realitat presentada com a objectiva tot i ser parcial 
i excloent.

Gènere, causes i impactes dels conflictes

Des dels feminismes –i a través de l’anàlisi amb perspectiva de 
gènere– es qüestiona i critica la visió parcial que ofereixen les mirades 
androcèntriques. Per una banda, visibilitzen el pes de les dinàmiques 
de gènere a les causes de les guerres. Per exemple, quin paper juguen 
els estereotips i discursos de gènere en les escalades bèl·liques i en 
les justificacions de les guerres? Quina narrativa sobre les dones 
construeixen els actors armats i els mitjans de comunicació? Com opera 
la masculinitat en els nuclis de poder polític i militar i processos de 
decisió militar i de reclutament? Què diuen les organitzacions locals de 
dones en les fases d’escalada de conflicte?

En aquest sentit, l’anàlisi de gènere ajuda a comprendre com els 
processos de militarització que donen lloc –en interrelació amb 
altres causes– a les guerres tenen molt a veure amb els processos de 
mobilització de masculinitats hegemòniques violentes. Així, en fases 
de preguerra i guerra s’accentuen els discursos de gènere alhora 
que s’estigmatitza i es persegueixen les masculinitats dissidents que 
s’oposen al reclutament militar i a la mobilització social per a la guerra. 
Les visions estereotipades de les dones com a víctimes poden ser també 
instrumentalitzades per justificar ofensives militars, com va passar per 
exemple en la invasió militar dels EUA a Afganistan el 2001.
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Per altra banda, l’anàlisi de gènere de les guerres posa de manifest 
també que les guerres tenen impactes específics de gènere, molt 
relacionats amb les construccions socials del gènere i les desigualtats 
de gènere. És a dir, les guerres tenen conseqüències comunes, com són 
persones mortes i ferides, desplaçament, destrucció d’infraestructures 
civils com vies de transport, dipòsits d’aigua o centres d’atenció 
mèdica i d’ensenyament, la pujada de preus d’aliments i medicaments, 
o restriccions de llibertat de moviments, entre d’altres. Aquestes 
conseqüències es poden viure de manera diferent, en funció del gènere, 
edat, recursos econòmics o altres situacions personals.

Així, entre els impactes específics es pot assenyalar la violència sexual 
i de gènere.

Segons l’ONU la violència sexual relacionada amb els conflictes 
són els “incidents o pautes de violència sexual [...], és a dir, la violació, 
l’esclavitud sexual, la prostitució forçada, els embarassos forçats, 
l’esterilització forçada o qualsevol altra forma de violència sexual de 
gravetat comparable que es cometi contra les dones, els homes, les 
nenes o els nens. Aquests incidents o pautes de comportament es 
produeixen en situacions de conflicte o posteriors als conflictes o 
en d’altres situacions que són motiu de preocupació (per exemple, 
durant un enfrontament polític)” (UN Action Against Sexual Violence 
in Conflict, 2012).

Imatge 3.1. Infografia amb dades de gènere sobre conflictes armats i construcció de pau (2019).  
Font: Escola de Cultura de Pau, 2019.
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L’Organització de les Nacions Unides també assenyala que, “depenent de les 
circumstàncies, constitueixen crims de guerra, crims de lesa humanitat, actes 
de genocidi o altres violacions manifestes dels drets humans” (UN Action 
Against Sexual Violence in Conflict, 2012). La violència sexual és perpetrada 
majoritàriament per homes, tot i que ocasionalment també ha sigut exercida per 
dones. Gran part de les víctimes de violència sexual en contextos de conflicte 
són dones i nenes, tot i que també n’han patit homes i nens (Sivakumaran, 
2007), com s’ha constatat a la guerra de Síria (Chynoweth, 2018). 

No en tots els conflictes armats es perpetra violència sexual. Alhora dins 
d’un mateix conflicte armat poden haver-hi oscil·lacions. La base de dades 
de violència sexual en conflictes armats SVAC Dataset assenyala que dels 
129 conflictes armats actius entre 1989 i 2009 analitzats, el 14 % van registrar 
els nivells més elevats de violència sexual, mentre que en el 43 % no es van 
constatar denúncies de violència sexual (Cohen i Nordås, 2014). No obstant 
això, cal destacar que, per múltiples factors, no tots els casos de violència 
sexual es denuncien; per tant, es desconeixen les xifres reals de víctimes.

Altres impactes de les guerres tenen també conseqüències específiques 
i diferenciades sobre les persones a causa de les desigualtats de gènere, 
entrecreuades amb altres eixos de desigualtat. Per exemple, dones i 
nenes desplaçades es veuen especialment exposades a situacions de 
violència sexual, com assetjament, violacions o tràfic de persones amb 
finalitat d’explotació sexual, entre altres (vegeu la càpsula 2. Conflictes 
armats i desplaçament forçat). Al seu torn, lesbianes, gais i persones trans 
són en determinats contextos de conflicte armat perseguits degut a les 
motivacions homòfobes, lesbòfobes i transfòbiques dels actors armats i 
amb finalitats d’exercir control social i territorial sobre la població.

Gènere i construcció de pau

La relació de les dones amb la violència i la pau és heterogènia. Lluny de 
visions estereotipades que caracteritzen les dones com a pacífiques per 
naturalesa, les dones han adoptat rols i estratègies diferents en contextos 
de violència. Tot i ser sovint invisibilitzades, les dones també s’han integrat 
en les estructures d’actors armats com a forces de seguretat, grups 
armats d’oposició i grups paramilitars, amb diferents funcions, incloent 
les de combat, i ho han fet des de motivacions diverses (Mazurana, 2013).

Alhora, moltes dones han patit i resistit la violència com a part de la 
població civil, han hagut de desplaçar-se dins i fora dels seus països i 
d’adoptar estratègies de supervivència i resiliència. Des de la població 
civil, organitzacions i moviments de dones d’arreu del món també s’han 
mobilitzat activament per la fi de la violència (o la prevenció de l’esclat 
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de violència) i per la construcció de pau (Cockburn, 2009; Magallón, 
2006). Al seu torn, tot i la mobilització d’estereotips de masculinitats 
bel·licoses, la major part dels homes a les guerres pateixen de manera 
directa la violència com a part de la població civil, i molts són perseguits 
per oposar-se al reclutament forçat o per mobilitzar-se juntament amb 
les seves comunitats per preservar el territori davant la violència i l’espoli.

Les dones s’han mobilitzat per la fi de la violència i la pau en múltiples 
contextos de conflicte i violència, amb estratègies i demandes molt diverses.

Entre les reivindicacions destaca la reclamació de participació en els 
processos formals de pau, un àmbit de presa de decisions del qual han 
estat històricament excloses. Nacions Unides destaca que en una mostra 
de 31 processos que van tenir lloc entre 1992 i 2011 només un 4 % de les 
persones signatàries, un 2,4 % de les mediadores principals i un 9 % de 
les negociadores eren dones.

Les dones, també, es mobilitzen arreu del món com a defensores de drets 
humans, com a lideresses comunitàries i defensores dels seus territoris 
davant de projectes econòmics extractius amb greus conseqüències 
sobre el medi ambient i les comunitats que els habiten, o com a activistes 
pels drets LGTBI, entre molts altres. Així, les dones també lideren moltes 
organitzacions de drets humans en contextos de conflicte, amb agendes 
centrades en la lluita contra les desaparicions forçades, la impunitat, la 
defensa de la memòria, els drets de les dones o la justícia mediambiental, 
entre d’altres (Consejo de los Derechos Humanos, 2019). 

Imatge 3.2.  
Requisits per a la  

participació de les dones 
Font: ONU Mujeres.
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En contextos de conflicte, les dones s’han mobilitzat sovint amb aliances 
entre dones locals de diferents àmbits i aliances internacionals, i amb 
múltiples estratègies específiques de lluita i acció, com protestes, 
establiment de zones no militaritzades, ocupació d’espais, negociació 
d’altos el foc a nivell comunitari, creació de comissions de la veritat, 
establiment de coalicions per influir en els processos de pau, entre 
molts d’altres. També han sigut un actor clau en iniciatives mixtes, amb 
altres sectors de població.  

 
Juntament amb l’acció a nivell de base, en el terreny polític i institucional 
també s’han produït passos en l’àmbit de la construcció de pau amb 
perspectiva de gènere. Fruit de les mobilitzacions, pressions i demandes 
d’organitzacions i moviments de dones d’arreu del món, l’octubre de l’any 
2000 el Consell de Seguretat de l’ONU va aprovar la Resolució 1325 sobre 
dones, pau i seguretat, que reconeix els impactes específics dels conflictes 
armats sobre les dones i les nenes i que subratlla el dret de les dones a 
participar en la prevenció i gestió de conflictes i en la construcció de pau, 
així com destaca el seu paper en aquests àmbits. L’aprovació d’aquesta 
resolució va suposar l’inici del que s’anomena l’agenda de dones, pau i 
seguretat, que constitueix un marc normatiu internacional amb elements 
vinculants i no vinculants per a governs, organismes internacionals i actors 
no governamentals, amb noves resolucions de l’ONU, mecanismes de 
seguiment i plans d’acció estatals, entre d’altres instruments.

La resolució 1325 i el conjunt de l’agenda de dones, pau i seguretat 
s’insereix en un marc normatiu i polític previ més ampli de drets humans de 
les dones, que té com un dels seus pilars la Convenció per a l’Eliminació 
de totes les Formes de Discriminació contra la Dona (CEDAW, 1979). La 
convenció, que és vinculant per als estats, reconeix que l’enfortiment de la 

Imatge 3.3.  
Participació de les dones  

als processos de pau. 
Font: Imatge de la II Cimera 

Nacional de Dones i Pau, 
que va aglutinar 500 dones 

de Colòmbia de diferents 
sectors i regions del país 
el 2016, precedida de la I 
Cimera Nacional el 2013. 

En les dues cimeres, les 
dones van establir aliances 
per a reclamar participació 
al procés de pau i generar 

propostes concretes.
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pau contribueix a la igualtat entre homes i dones, i que la participació de 
les dones en tots els àmbits és indispensable per a la consecució de la pau.

Alhora que ofereix legitimitat i eines de denúncia als moviments de 
dones, aquesta agenda fa front també a mancances i dificultats. Entre 
els obstacles, hi trobem:

— els intents d’instrumentalització de l’agenda per part dels governs 
per a les seves prioritats i polítiques, com la militarització (amb la 
instrumentalització dels discursos d’igualtat de gènere per a ampliar 
les files dels exèrcits) o l’anomenada guerra contra el terrorisme i 
l’anomenat extremisme violent;

— la insuficient implementació per part dels estats, que hi destinen 
recursos ínfims i que impedeixen l’adopció de mecanismes de 
rendició de comptes i avaluació participatius i transparents;

— els riscos de burocratització excessiva de l’agenda i que aquesta 
burocratitzi també els moviments de dones i interfereixi negativament 
en les seves pròpies agendes i prioritats locals;

— el context internacional de riscos de retrocés dels drets de les 
dones, incloent drets sexuals i reproductius;

— l’impacte dels processos de militarització global i de repressió local en 
els drets de les dones, incloent de llibertat de moviment i d’associació.

Són reptes i dificultats recollides en diferents estudis i publicacions, 
com l’informe independent d’avaluació dels 15 anys d’implementació 
de la Resolució 1325 (Coomaraswamy, 2015). L’agenda de dones, pau i 
seguretat té també el repte de convertir-se en una veritable agenda de 
gènere, pau i seguretat, superant el binarisme de gènere.
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 ACTIvITAT D’AUTOAPRENENTATGE

1. Escull una notícia sobre un conflicte armat i prova d’analitzar-la amb perspectiva de gènere. 
Per a fer-ho, fes-te totes les preguntes que consideris i intenta respondre-les amb la informació 
que et dona la notícia. Per exemple: On són les dones en aquesta notícia? Quines experiències 
ens explica la notícia? Ens parla de necessitats de la població civil? Dona alguna dada sobre com 
la guerra impacta en les nenes i nens, els i les joves? I en la població LGTBI? De quines vivències 
ens parla la notícia? S’entrevista a algú? A qui? Hi ha alguna informació sobre iniciatives de pau? 
Afegeix les teves pròpies preguntes.

 
 
2. Imagina que pots entrevistar una dona jove membre d’una xarxa de dones mobilitzades 
contra la guerra explicada a la notícia escollida. Quines preguntes li faries? Fes recerca a 
Internet per veure si pots trobar informació que doni resposta a alguna de les teves preguntes.
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    Què pots fer-hi tu?

Participa en espais propers on reflexionar sobre el gènere, 
com col·lectius feministes, grups d’homes i col·lectius LGTBI 
del teu espai educatiu, lloc de treball o barri

Les normes, mandats i expectatives socials de gènere socialment 
construïdes ens afecten directament a totes les persones d’una manera 
o altra. Generen privilegis, malestars, discriminacions i violències. 
Reflexionar en un entorn de confiança i seguretat sobre com ens 
sentim en relació amb el gènere ens pot ajudar a compartir sentiments, 
alleugerir malestars, prendre consciència sobre com operen les normes 
de gènere en les nostres vides, identificar com s’entrecreua el gènere 
amb altres eixos de les nostres vides i enfortir-nos per denunciar i 
transformar individualment i col·lectivament les desigualtats de gènere. 
A més a més, aprofundir en la dimensió de gènere en el nostre entorn 
individual, interpersonal i grupal proper ens pot ajudar a enfortir la 
nostra perspectiva feminista i, al seu torn, enfortir la nostra mirada de 
gènere en relació als conflictes internacionals i la construcció de pau, 
per a poder-los analitzar i actuar amb més matisos.

Esbrina si al teu centre educatiu, lloc de treball, barri, poble o ciutat hi ha 
algun col·lectiu feminista, grup d’homes o col·lectiu LGTBI on participar.

A l’SCI Catalunya, per exemple, hi ha un grup d’activisme que es diu l’Akelarre, 
sobre feminismes i en defensa dels drets del col·lectiu LGTBI. Aquestes 
reivindicacions les fan en forma d’activitats i formacions per qüestionar el 
cisheteropatriarcat. Si t’interessa formar-ne part, consulta la web.

A banda, per Internet hi ha recursos per a fer cerques d’aquest tipus, 
com aquesta de l’Ajuntament de Barcelona. També pots plantejar-te 
crear un grup amb les persones del teu entorn i establir vincles amb 
altres grups ja existents.

Reclama als mitjans de comunicació que no reprodueixin 
estereotips de gènere en la seva cobertura sobre conflictes 
internacionals

Els mitjans de comunicació sovint informen sobre les guerres reproduint 
biaixos de gènere: victimització i infantilització de les dones, exotització 
de les dones combatents, escassetat d’entrevistes i veu a dones locals 
involucrades en construcció de pau, entre d’altres. Reclama per xarxes 
socials als mitjans que facin un periodisme amb perspectiva de gènere. 
Hi ha campanyes com “On són les Dones” que denuncien l’exclusió de 

http://www.scicat.org
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/recursos-i-actualitat/mapa-dentitats-feministes
http://onsonlesdones.blogspot.com/
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les dones dels espais d’opinió als mitjans de comunicació i promouen la 
participació activa de les dones als mitjans.

Denuncia els impactes de l’exportació d’armes dels països de 
la UE en els drets de les dones i nenes, així com en el conjunt 
de la població civil de països en conflicte

Les mobilitzacions de dones d’arreu del món i el desenvolupament 
de l’agenda internacional de dones, pau i seguretat han aconseguit 
influir en altres processos i temes internacionals, i han aconseguit certs 
compromisos i obligacions, com en l’àmbit del comerç d’armes. El Tractat 
de Comerç d’Armes, que va entrar en vigor el 2014 i és de caràcter 
vinculant, en el seu article 7(4) obliga els estats exportadors a avaluar els 
riscos que les armes exportades siguin utilitzades per cometre violència 
de gènere. I prohibeix la venda d’armes quan l’exportació suposa un risc 
elevat que es produeixi aquesta violència. A més a més, la normativa 
de la UE (Posició Comuna 2008/944/PESC) prohibeix l’exportació de 
tecnologia o equipaments militars que provoquin o puguin prolongar 
conflictes armats, o que puguin agreujar tensions o conflictes existents en 
el país de destí final. També quan hi ha un risc manifest que la tecnologia 
o equipament militar puguin utilitzar-se amb finalitat de repressió interna 
al país de destí o puguin ser usats per cometre greus violacions del 
dret internacional humanitari, entre altres. Tot i això, els governs sovint 
incompleixen les seves obligacions (veure informe).

—  Dona suport a campanyes de desarmament que ja existeixen, com 
la campanya “Armes Sota Control”, impulsada per Fundipau, Intermón-
Oxfam, Greenpeace i Amnistia Internacional o la campanya “Banca 
Armada”, impulsada pel Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs, SETEM, 
RETS, Justícia i Pau i l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG). 
Pots exigir als partits del teu municipi –mitjançant cartes i reunions amb 
associacions locals– que exigeixin al govern espanyol el compliment de 
la legislació europea i del Tractat d’Armes. En aquestes accions pots 
emfatitzar el principi de precaució: si no es pot garantir que les armes 
no siguin utilitzades per a cometre violència de gènere, no s’haurien 
d’aprovar les llicències d’exportacions d’armes.

Dona suport a les persones refugiades i migrades LGTBI al teu 
poble o ciutat

Les persones refugiades i migrades LGTBI pateixen múltiples 
discriminacions a les societats d’acollida, incloent homofòbia/lesbofòbia/
transfòbia, racisme o discriminació econòmica, i fan front a molts obstacles 
quotidians per trobar habitatge, feina i mitjans de vida, entre d’altres. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008E0944&from=ES
https://escolapau.uab.cat/informes-2/informes-%203/
https://www.oxfamintermon.org/es/proyecto/campana-armas-bajo-control
http://www.bancaarmada.org/ca/
http://www.bancaarmada.org/ca/
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Els sistemes de resposta sovint no tenen en compte les necessitats 
específiques de la població LGTBI refugiada.

— Interessa’t per la situació que viuen les persones refugiades i 
migrades LGTbI al teu poble o ciutat i estableix vincles de suport 
mutu amb persones nouvingudes LGTBI; pots donar suport i participar 
a entitats locals que treballen en aquest àmbit (com Acathi). Per 
comprendre la situació, pots mirar el documental Fugir per estimar 
i ser: asil i resistències LGBTI del Marroc a Barcelona, de La Directa, 
en col·laboració amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat i SCI 
Catalunya i finançat per les beques DevReporter de LaFede.cat.

— Exigeix la derogació de la Llei d’Estrangeria, que suposa greus 
dificultats per a les persones migrades LGTBI; i pots reclamar a les 
administracions que desenvolupin polítiques actives LGTbI amb 
atenció a les persones refugiades i migrades, entre d’altres vies d’acció. 
També, en qualsevol dels teus àmbits d’acció de construcció de pau 
pots preguntar-te si estàs tenint en compte les necessitats especifiques 
de la població LGTBI refugiada i migrada i promoure aliances.

Demana que es jutgin els crims sexuals durant els conflictes armats

Des del moment en què es va reconèixer la violació com un crim contra 
la humanitat, hi ha més motius per a reclamar que els tribunals jutgin 
aquest tipus de delicte.

— Dona suport a projectes de dones supervivents de la violència 
de gènere: Denuncia la utilització de la violació com a arma de guerra 
muntant un cinefòrum amb la pel·lícula City of Joy, sobre un projecte 
real a la R. D. del Congo (disponible a Netflix) i valoreu com donar 
suport a aquest projecte.

— Demana als parlamentaris que prenguin mesures contra la 
violència sexual als conflictes armats: A “Stop Rape Now” trobaràs 
un model de carta per a enviar als parlamentaris del teu país perquè 
prenguin mesures per a evitar els abusos sexuals durant les guerres. 
Trobaràs el contacte dels parlamentaris a les pàgines web dels parlaments 
respectius (Parlament de Catalunya, Congreso de los Diputados).

http://www.acathi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=64OJqNtndjY
https://www.youtube.com/watch?v=64OJqNtndjY
https://cityofjoycongo.org/city-joy-film/
https://cityofjoycongo.org/how-%20you-can-help/
https://cityofjoycongo.org/how-%20you-can-help/
http://www.stoprapenow.org
http://www.stoprapenow.org/uploads/features/letter.doc
https://www.parlament.cat/web/index.html
http://www.congreso.es
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 ALTRES RECURSOS D’INTERÈS

Sobre dones, pau i seguretat:

Web “Dones, Pau i Seguretat” de l’ECP. 
 
Lliga Internacional de Dones per la Pau i la Llibertat

Portal “Women, Peace and Security” (de la Lliga Internacional de Dones per la 
Pau i la Llibertat)

Global Network of Women Peacebuilders

International Civil Society Action Network 

NGO Working Group on Women, Peace and Security

Secció sobre Dones, Pau i Seguretat del Departament d’Assumptes Polítics i 
Construcció de Pau de Nacions Unides

 
sobre conflictes i població LGtBi:

Guia didàctica “Conflictes i drets de la població LGTBI”

Acathi, Migració, Refugi i Diversitat LGTBI+

Campanya de Nacions Unides per a la igualtat de drets i contra la 
discriminació de persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals

Associació Internacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans i Intersexuals

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos. Apartat sobre discriminació basada en l’orientació sexual i la 
identitat de gènere.

http://donespauseguretat.cat/
https://wilpf.es/
https://www.peacewomen.org/
https://gnwp.org/
http://www.icanpeacework.org/
http://www.womenpeacesecurity.org/
https://dppa.un.org/en/women-peace-and-security
https://dppa.un.org/en/women-peace-and-security
https://escolapau.uab.cat/informes-2/informes/
http://www.acathi.org/
https://www.unfe.org/
https://www.unfe.org/
https://ilga.org/es
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBT.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBT.aspx



