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Sumário executivo[1] 
  
Várias organizações que fazem parte do movimento social de mulheres na Colômbia, 
elaboraram o relatório, pondo especial ênfase nos aspectos de preocupação específica do 
comitê. Tais aspectos, que refletem problemáticas reais para a adequada implementação 
da Convenção, referem-se, entre outras, às seguintes questões: legislação, violência 
contra a mulher, estereótipos e educação, vida pública e política, pobreza e ineqüidade, 
saúde, deslocamento e situação das mulheres LBT e das mães comunitárias. 
  
Se bem a Colômbia sitúa-se em um nível de desenvolvimento médio, os indicadores dão 
conta da média nacional desconhecendo as fortes disparidades existentes no país entre 
as diferentes regiões e entre etnias, classes sociais, ruralidade, entre outras interseções, 
assim como a persistência de um conflito social e armado que exacerba a discriminação 
contra as mulheres, refletida na violação sistemática aos direitos das mulheres por parte 
de todos os atores armados. Por outra parte, é pertinente salientar que na Colômbia mais 
da metade da população vive em condições de pobreza, circunstância que afeta 
maiormente às mulheres. 
  
Legislação, mecanismo para o avanço da mulher e planos nacionais 
A produção significativa de normativa e jurisprudência para garantir às mulheres o 
princípio de igualdade e não-discriminação na matéria, não implicou no exercício real 
dos direitos das mulheres.  
  
Através do Decreto 1182 de junho de 1999, a Direção Nacional para a Eqüidade da 
Mulher, órgão reitor da política pública para as mulheres, passou a ser a Conselheria 
Presidencial para a Eqüidade da Mulher, perdendo autonomia administrativa e 
financeira; de ser uma instância decisiva passou a ser um ente de coordenação.  
  
Entre as principais críticas a destacar estão as relacionadas com o baixo impacto no 
investimento e no número de beneficiárias dos diferentes projetos, a desarticulação de 
suas ações da política geral do governo e a realização de ações que reforçam papéis e/ou 
percepções sociais tradicionais sobre o papel que jogam as mulheres na sociedade. Por 
outra parte, a atual administração não propiciou um diálogo com as organizações de 
mulheres nem espaços de prestação de contas.  
  
Violência contra a mulher 
A pesar das políticas públicas nesta matéria, a violencia intrafamiliar continua sendo um 
problema de saúde pública em aumento, no qual as mulheres são as maiores vítimas das 
violações aos direitos humanos. 
  



O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses relatou para o ano 2005 
61.478 ditames de lesões pessoais relacionadas a denúncias por violência intrafamiliar, 
que representam um incremento de 11% com relação ao ano 2004. O 78% das vítimas 
foram mulheres. Em relação à violência sexual em outros âmbitos, a situação continua 
igualmente grave. Para 2005, Medicina Legal relatou 16.267 ditames sexológicos, e em  
84% dos casos as vítimas foram mulheres.  
  
Sem levar em conta o subregistro de casos, em 2004, na Colômbia, a cada seis dias 
aproximadamente uma mulher foi morta pelo seu parceiro ou ex-parceiro, e durante 
2005 esta situação  ocorreu a cada três dias. 
  
Em relação à violência intrafamiliar, apesar de existir uma normativa específica na 
matéria, durante a última década este problema passou por mudanças sucessivas que lhe 
restaram possibilidades em termos de brindar um acesso eficaz à justicia para as 
mulheres. O crime de violência intrafamiliar requer acusação de parte, pode ser 
resolvido com conciliação, oferece a possibilidade de se desistir dele, e -visto que o 
máximo da pena é menor de 5 anos- trata-se de um crime plausível de relaxamento, 
segundo o qual o agressor pode chegar a cumprir a pena em seu domicílio. O 
atendimento em matéria de violência doméstica contra as mulheres está longe de 
garantir sua prevenção, sanção e erradicação e, além do mais, contribui à impunidade e 
nega às mulheres o acesso e proteção da justiça.  
  
Por outra parte, a impunidade no tratamento jurisdicional à violência contra as mulheres 
é evidentemente grave, tanto que existe acordo entre a sociedade civil e entidades do 
Estado na necessidade de modificar a legislação visando uma normativa integral que 
reconheça a prevenção, o atendimento, a sanção e a erradicação da violência.  
  
Especial preocupação merece a situação das mulheres em zonas afetadas pelo conflito 
armado, pois a violência contra as mulheres é agravada em tempos de guerra,  
aprofundando a discriminação histórica que as afeta. No caso colombiano foi 
documentado que todos os atores armados utilizaram diversas formas de violência 
contra a população civil e, no caso de mulheres e meninas, eles praticaram modalidades 
particulares de violência sexual que também se apresentam respeito a suas próprias 
combatentes. 
  
É especialmente relevante mencionar que desde a primeira administração do governo de 
Uribe avança no país um processo de desmobilização com os paramilitares, que foi 
fortemente criticado por diversos setores sociais basicamente porque não apontou em 
direção a desmontar a estrutura paramilitar que se encontra arraigada em diversas zonas 
do país, vinculada ao poder político e ao narcotráfico. Neste período criaram-se novos 
frentes paramilitares e a suspensão de hostilidades não foi respeitada, aumentando assim 
as vítimas civis do conflito e continuando o deslocamento e confinamento de 
populações.  
  
  
Estereótipos e educação 
Se bem é verdade que nos últimos anos houve um avanço no acesso e cobertura da 
educação na Colômbia, ainda persistem desigualdades entre homens e mulheres, ligadas 
a situações socioeconômicas, geográficas, étnicas, raciais culturais e político- 
administrativas.  



  
Por outro lado, mesmo que o Ministério da Educação tenha implementado algumas 
experiências em promoção e fomento dos Direitos Sexuais e Reprodutivos dos e das 
jovens, não está claro, nem há informação que o comprove, que esteja sustentando  estas 
experiências desde um enfoque de gênero. Também não é evidente que tenha se 
incorporado o enfoque de gênero desde o nível 1 até o nível 11; não há nenhuma 
iniciativa nem política que dê crédito a essa implementação.  
  
Não existe por parte dos Ministérios da Educação e Comunicações um plano 
encaminhado a erradicar imagens estereotipadas das mulheres na mídia; continua a 
transmissão de publicidade sexista e discriminatória que promove o consumo e que 
cultua o mercado. Não há controle nem avaliação dos programas e pautas publicitárias 
sobre tais conteúdos sexistas e discriminatórios.  
  
No sistema educacional, persistem padrões culturais sexistas, discriminatórios e não ha 
sistemas adequados de acompanhamento e avaliação, especialmente sobre a qualidade e 
eqüidade com perspectiva de gênero.   
  
Vida pública e política 
Na Colômbia não só se atingiu uma representatividade paritária de mulheres nos cargos 
de eleição popular, mas a porcentagem de mulheres que acedem a tais cargos ficou 
estagnada, sem superar nem o 12% na última década. 
  
Não há uma tendência a um aumento gradual da participação das mulheres nos cargos 
de eleição popular. Apesar de que em outubro de 2005 assinou-se com os partidos 
políticos o “Pacto para uma inclusão efetiva das mulheres na política” promovido por 
diferentes entidades governamentais, não-governamentais e da cooperação 
internacional,  no qual houve o compromisso de ter “Uma porcentagem significativa de 
vagas para as mulheres em listas que se apresentem a eleições e nos cargos de direção 
do partido ou movimento político”, somente o partido Mira, do qual a maioria de 
militantes são mulheres, cumpriu o pacto ao ter em suas listas um 43 % de candidatas. 
  
Na Colômbia, as cotas de participação só estão permitidas por lei para os cargos da 
administração pública, ao se indicar que os cargos de alto nível decisório pelo menos 
em um 30% devem estar em mãos das mulheres. Após seis anos de vigência, a 
Procuradoria Geral da Nação salientou que, durante o ano 2005, cerca de 35 entidades 
públicas do país descumpriram o mandato legal que garante a participação efetiva da 
mulher na vida econômica, profissional e social do país. 
  
Situação econômica: pobreza e ineqüidade para as mulheres   
Na Colômbia persiste a divisão entre a economia produtiva e a economia do cuidado e 
isto é ao mesmo tempo causa e efeito de discriminação contra as mulheres. O trabalho 
doméstico reprodutivo não é reconhecido, remunerado nem contabilizado.  
  
No ano 2005, 60% da população colombiana vivia em condições de pobreza, destes 
lares, 26,6% eram chefiados por mulheres. A indigência afeta a 25% da população 
colombiana e  31,4% dos lares em condições de indigência têm chefia feminina. 
  
Persiste a disparidade nas oportunidades de trabalho para homens e mulheres, tanto para 
o acesso aos empregos quanto para a permanência neles. O grau de informalidade do 



trabalho de homens e mulheres para 2005 era –segundo o DANE (Informações 
estatísticas sobre a Colômbia)- de 57,5% para os primeiros e de 60,2% para elas. Por 
outra parte, entre 60 e 70% das pessoas que trabalham nos elos mais baixos das 
correntes produtivas são mulheres. 
  
Saúde  
A inexeqüibilidade parcial das normas que criminalizam o aborto na Colômbia, 
declarada em março de 2006 pelo Tribunal Constitucional, estabelece um contexto 
histórico no reconhecimento dos direitos reprodutivos das mulheres em nosso país. No 
entanto, apesar da decisão do Tribunal ser vinculante e de cumprimento obrigatório, 
desde o mesmo dia de sua notificação, se apresentam inúmeros inconvenientes para que 
as mulheres tenham acesso efetivo à prática do aborto nas três circunstâncias em que foi 
criminalizado. Até novembro de 2006, ainda não se dispunha das disposições legais 
emitidas pelo Ministério da Proteção Social para regulamentar a implementação da 
sentença nos centros hospitalares. 
  
Mulheres em situação de deslocamento 
Se bem o Estado colombiano desenvolveu um amplo marco normativo em matéria de 
proteção e atendimento ao deslocamento forçado pela violência na Colômbia, ainda 
falta muito para que essa normatividade seja aplicada na forma devida. Em relação às 
mulheres em situação de deslocamento, a legislación não avançou na adoção de 
medidas para garantir a proteção especial de seus direitos.  
  
O Governo reconheceu que cerca da metade das famílias deslocadas têm a mulheres 
como chefas de lar, e dispôs algumas medidas para priorizar o atendimento das 
mulheres em sua condição de mães de família, gestantes e em amamentação. Mesmo 
assim, não foram reconhecidas as necessidades especiais de proteção para as mulheres e 
portanto não foram considerados os maiores riscos de violência e discriminação na 
formulação de uma política particular para proteger seus direitos.   
  
As mulheres, meninas e adolescentes em situação de deslocamento forçado têm sido 
vítmas de ameaças, maus-tratos e abusos, e têm sido expostas à escravidão sexual, a 
prostituição forçada, a violência doméstica e sexual e a gravidezes entre adolescentes.  
  
Mulheres invisíveis: lésbicas, bissexuais e transgeneristas (LBT) 
As mulheres LBT não são levadas em conta nem nas políticas públicas, nem nas 
reinvidicações que fazem os movimentos pelo reconhecimento dos direitos das 
mulheres. De fato, a orientação sexual e a identidade de gênero são fatores que 
acrescentam uma categoria de exclusão e discriminação contra as mulheres LBT.  
  
As lésbicas e as mulheres bissexuais –convivendo com mulheres- sofrem perseguição; 
muitas são obrigadas a deslocar-se de seus lugares de origem e existem relatórios de 
violência sexual, mutilações e mortes[2]. Além disso, elas têm que enfrentar no 
ambiente de trabalho o assédio sexual e o constrangimento na área profissional. A 
discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero não está contemplada 
como crime no ordenamento jurídico do país.      
  
O atendimento da saúde às mulheres LBT desconhece as características de suas práticas 
sexuais, existem altos níveis de ignorância e preconceito por parte dos prestadores de 
serviços de saúde, fato que gera atendimento de má qualidade e, em várias vezes, a 



exclusão e o aumento do risco de doenças como o câncer, já que as mulheres preferem 
abster-se do que acudir a realizar-se seus controles médicos.  
  
A situação das Mães Comunitárias 
Desde inícios dos anos 80, as Mães Comunitárias se encontram vinculadas aos 
programas do Instituto Colombiano de Bem-estar Familiar (ICBF), em condições de 
grande  vulnerabilidade em relação a seus direitos econômicos e sociais, atendendo, 
cuidando, educando crianças situadas na faixa de 0 a 6 anos, residentes nos setores 
urbanos e rurais mais pobres do país. Em sua evolução, o ICBF tem responsabilizado 
estas mulheres e as comunidades pela sua gestão e execução, descarregando a 
responsabilidade do atendimento à infância nas mulheres, sob as categorias de 
“trabalhadoras solidárias e voluntárias”[3] ou simplesmente “mães”, para as quais 
levantar as novas gerações por sua conta seria uma obrigação de sua exclusiva 
competência, habilidade e condição.  
  
As Mães Comunitárias devem realizar as atividades pessoalmente e se encontram em 
uma situação de subordinação clara frente ao ICBF, no entanto, ao invés de um 
pagamento de salário por seu trabalho, as mães recebem uma bonificação que em 2006 
foi de $185.780, diante dos $408.000 do salário mímino legal vigente. Por outra parte, 
fazem parte do regime contributivo em saúde em um 4% sobre a metade do salário 
mínimo. 
  
Apesar das mínimas garantias que em relação à segurança social foram obtidas através 
das lutas gremiais das Mães Comunitárias e Jardinheiras, o Estado continua legislando 
em contra dos interesses destas trabalhadoras, em particular, das Mães Comunitárias, 
que após 20 anos de trabalho vêem-se obrigadas a sair sem ter obtido uma pensão que 
dignifique sua velhice.  
  
Para encerrar, vale a pena ressaltar que, sete anos após a aprovação do Protocolo 
Facultativo da CEDAW, e apesar de que tal documento já é lei da República, ele ainda 
não foi depositado diante das Nações Unidas.   
  
Por isso, as organizações de mulheres insistem ao Comitê da CEDAW para que faça 
recomendações adequadas ao Estado colombiano, que se traduzam numa política 
pública específica e integral, com recursos financeiros suficientes e cobertura nacional 
que torne realidade a implementação da Convenção. 
 
  

 
[1] O relatório foi elaborado por: Confluencia Nacional de Redes de Mujeres 
(Confluência Nacional de Redes de Mulheres): formada por Red de Educación Popular 
entre Mujeres REPEM (Rede de Educação Popular entre Mulheres) – Colômbia, Red 
Nacional de Mujeres (Rede Nacional de Mulheres), Fundación de Apoyo Comunitario– 
FUNDAC (Fundação de Apoio Comunitário), Liga Internacional de Mujeres por la Paz 
y la Libertad, LIMPAL (Liga Internacional de Mulheres pela Paz e a Liberdade) – 
Colômbia; Corporación Humanas, Católicas por el Derecho a Decidir (Corporação 
Humanas, Católicas pelo Directo de Decidir) – Colômbia  e Red Mujer y Participación 
Política (Rede Mulher e Participação Política); Comitê Latino-americano e do Caribe 
para a Defesa dos Directos da Mulher, CLADEM  - Colômbia; Corporación Colombia 
Diversa  y  Profamilia (Corporação Colômbia Diversa e Pró-Família) - Colômbia 



(Programa Salud Sexual y Género[Programa SaúdeSexual e Gênero]). Este sumário 
executivo foi preparado pelo CLADEM – Colômbia.  
  
[2] Cuerpos marcados, crímenes silenciados. Violencia sexual contra las mujeres en el 
marco del conflicto armado - Colombia.  (Corpos marcados, crimes silenciados. 
Violência sexual contra as mulheres no marco do conflito armado – Colômbia), capítulo 
4, numeral 6: Persecución y homicidios por homofobia (Perseguição e homicídos por 
homofobia). Editorial Anistía Internacional EDAI,  2004. 
[3] Lei 89 de 1988 e Decreto 1340 de 1995 
 


