
Conflictes, COVID-19 i l’agenda 
de dones, pau i seguretat

El context de la pandèmia
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47 % dels conflictes armats 
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La pandèmia va intensificar les desigualtats de gènere preexistents. 
Les conseqüències de gènere de la pandèmia es van amplificar 
pels conflictes armats

La pandèmia va posar de manifest la vigència del plantejament 
nuclear de l’agenda de dones, pau i seguretat: els drets de les dones, 
l’antimilitarisme i la seguretat humana. També va evidenciar la falta 
d’implementació dels compromisos i obligacions de l’agenda

Resolució 1325 del Consell de Seguretat de 
l’ONU, aprovada el 2000, insta a integrar la 
perspectiva de gènere en tots els esforços de 
construcció de pau

Cap dels 25 altos el foc entre març de 2020 
i març de 2021 en resposta a la pandèmia 
incloïa referències al gènere, segons dades 
de Political Settlements Research

Altos el foc (pas cap a la pau i la seguretat desarmada, amb 
dimensió de gènere)

Lluita contra la violència de gènere (abordatge liderat per dones)

Salut (revertir la reducció d’infraestructures públiques de salut)

Medi ambient (acció davant la degradació del medi ambient, el 
canvi climàtic i l’acció econòmica que destrueix l’entorn)

Economia (transformació del sistema econòmic per promoure 
igualtat, justícia i benestar)

Desarmament, desmilitarització, desinversió en militarisme

Des de 2012 Nacions Unides promou 
activament la inclusió de la violència sexual 
en els altos el foc
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Organitzacions de dones, acadèmiques i activistes feministes 
s’han mobilitzat durant la pandèmia, han qüestionat l’enfocament de 

“crisi nova” i han plantejat propostes de construcció de pau

Propostes de recuperació 
feminista de WILPF:

Fonts: Escola de Cultura de Pau, UN Women, WILPF, Political Settlements Research Programme
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