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La Comissió de Justícia Penal Internacional i el Col·legi d' Advocats Penal Internacional,
van organitzar aquest dilluns, la I jornada: Dona, pau i seguretat, a l'Il·lustre Col·legi
d'Advocats de Barcelona, per visualitzar i tractar el concepte a l'Agenda Internacional
que denunciï la violència sexual que es produeix com un patró habitual de
comportament dels actors armats i per avaluar l'aplicació de la Resolució 2242 en
consonància amb la R 1325, del Consell de Seguretat de l'ONU

A través de les intervencions de diferents operadors jurídics i socials es van demostrar les
diferents classes de violències, especialment la violència sexual que es produeix com un patró
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habitual de comportament dels actors armats cap a les dones i nenes. Al llarg de la jornada va
fer palès el reconeixement de les múltiples formes de violència contra les dones en zones en
conflicte o postconflicte, com als Balcans oa Colòmbia.

També, es va visualitzar el concepte Dona, pau i seguretat, com una prioritat en l'agenda
internacional i com una obligació de tots els Estats, perquè es busquin accions més fermes i
decidides i, un clar impuls polític de finançament

Segons, Mónica Torregrossa, Vice-presidenta de la Comissió de Justícia Penal Internacional,
La intervenció de les dones en l'acció de la justícia universal i el diàleg, és fonamental, així les
organitzacions de dones en els processos de pau i de postconflicte garanteixen una pau més
sostenible i més duradora. El procés de pau de Colòmbia és el primer en què ha intervingut les
dones com a actor inclusiu.

Només identificant les situacions de vulnerabilitat davant les que es van veure sotmeses durant
el conflicte i mitjançant l'anàlisi de les causes estructurals i de les característiques de cada
context, així com de la mateixa participació de les dones víctimes a les negociacions de pau, es
pot arribar a garantir una reparació integral.

Espanya ha iniciat un camí de diàleg amb diferents actors civils i institucionals, per
desenvolupar el Pla Nacional d'Acció respecte a la implementació de la Resolució 2242
aprovada sota la presidència d'Espanya en el Consell de Seguretat de l'ONU
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