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É assim que avaliamos
os processos colaborativos
nos quais participamos.

ESCALABILIDADE.
RELEVÂNCIA.
Como disse o filósofo Estanislao Zuleta, “a
importância de qualquer processo de paz está em
abrir espaço para uma sociedade capaz de viver
produtiva e inteligentemente no conflito”. Por isso,
o Processo de Paz da Colômbia é importante para
entender como um conflito interno de mais de 50
anos pode ser transformado em um acordo social e
político sustentável ao longo do tempo.

• Em outubro de 1995, em meio à guerra e com o
apoio da Igreja Católica, nasceu o Programa
Desenvolvimento e Paz do Magdalena Medio
(PDPMM), que inspirou novos Programas de
Desenvolvimento e Paz (PDP).
• Em 2001, 14 PDPs criaram a Rede de Programas de
Desenvolvimento e Paz- Redprodepaz, que atualmente
articula 27 PDPs. (www.redprodepaz.org.co).
• A Redprodepaz é um modelo de organização
social que surge em meio ao conflito e foi uma das
bases para a construção da paz a partir dos
territórios na Colômbia.

INFLEXÃO.
• Em fevereiro de 2012, teve início a fase secreta de
diálogos exploratórios entre o governo da Colômbia e
as FARC.
• Em setembro daquele ano, começaram os diálogos
e, em setembro de 2016, o acordo final foi firmado.
• No dia 2 de outubro de 2016, o acordo foi
submetido a um plebiscito no qual o NÃO venceu
com 50,2%. Em novembro, os termos do acordo
foram renegociados e um novo acordo foi firmado em
dezembro.
• Em junho de 2017, foi firmada a rendição de armas
por parte das FARC.

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.
• A Redprodepaz precisa encontrar o valor agregado
das organizações facilitadoras para gerar parcerias nos
territórios.
• Ela é percebida como um conjunto de organizações
sociais que sabem resistir e sobreviver à guerra.
• A Redprodepaz precisa de capacidades para se
articular com o governo para resolver problemas
locais e de maneira pertinente.
• A Redprodepaz precisa de ferramentas para valorizar
os saberes territoriais e articulá-los com os saberes
científicos e institucionais.
• Baixa participação dos jovens nos cenários de
participação e ação política.
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É assim que agregamos
valor aos processos
colaborativos.
CAPITAL SOCIAL.
Esse processo colaborativo articula os membros dos
27 Programas de Desenvolvimento e Paz (PDP) em
todo o país; 29 Organizações de Apoio (empresas,
fundações, universidades, redes); uma rede de 907.000
moradores que ativam os PDP em pequenos
municípios e vilas e seis nós interregionais.

INOVAÇÃO.
A Redprodepaz é a organização mais articuladora
da sociedade civil colombiana com sentido
compartilhado: construir uma Nação em Paz a
partir dos territórios.
Ela trabalha com jovens da Colômbia para que
participem da construção da paz por meio do uso de
tecnologias e espaços de participação e ação política.

VISÃO
UNIFICADORA.
Construir uma Nação em Paz a partir dos territórios
por meio da articulação entre a sociedade civil,
governo, empresas, igrejas e a cooperação
internacional com processos locais e regionais de
desenvolvimento e paz territorial.

AGENDAS
DE AÇÃO COMUM.
• Agendas de desenvolvimento territorial
compartilhadas com as organizações locais de cada
região.
• Articulações estratégicas interregionais.
• Agendas territoriais em cinco temas estratégicos:
convivência e reconciliação; desenvolvimento
humano integral; território e ambiente; cultura e
educação; e governança.

INCIDÊNCIA.
• 27 Programas de Desenvolvimento e Paz na
Colômbia melhoram sua capacidade de intervenção
no território.
• Uma metodologia organiza os ativos de
conhecimento que resultam das experiências nos
territórios para fortalecer os processos locais.
• Formou-se uma nova rede de organizações rurais em
torno da gestão dos recursos hídricos na subregião do
Patía.
• Mais de 50 jovens líderes da Colômbia se
mobilizaram para levar sua perspectiva de construção
de paz aos candidatos à presidência.
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Processos
colaborativos
que geram
resultados.
Correspondendo à estratégia de Resposta Rápida para a
implementação dos Acordos de Paz, o programa “A Vida
Querida” conseguiu criar e alavancar os Sistemas Locais
de Justiça em cinco estados (Antioquia, Bolívar, Cauca,
Nariño e Caquetá). Construir narrativas épicas para o
reconhecimento das histórias de heróis que
sobreviveram à guerra em Caquetá. Estabelecer seis
estruturas nodais para incentivar o trabalho colaborativo
com agendas comuns e apostas territoriais. Gerar
condições de segurança para a proteção e autoproteção
de líderes em nove PDPs. Promover planos de
fortalecimento que garantam a governança e a gestão
administrativa das organizações nos nóssudeste e
noroeste da Redprodepaz. Desenvolver a Escola de
Desenvolvimento e Paz como um método que valoriza e
cuida dos saberes locais e territoriais para articulá-los
com os saberes científicos e institucionais. Um dos
produtos dessa escola é o documento de Política em
Reconciliação e Convivência. As organizações sociais do
Patía utilizam o método Escola de Desenvolvimento e
Paz para promover a gestão comunitária da água. A
troca de experiências sobre a gestão comunitária da
água serve de inspiração para a incidência territorial. Os
espaços públicos transformados em Nariño (Ipiales,

Tumaco e Policarpa) melhoram a convivência entre
habitantes e reconstroem laços de confiança rompidos
pela guerra. A Redprodepaz avançou no fortalecimento
do sujeito político, trabalhou a partir de seus processos
em iniciativas para “A Vida Querida” e participou de
plataformas de diálogo para o estabelecimento da paz
territorial com governança local.
A iniciativa “Paz em Construção”, promovida pela
Avina, Fundação Mi Sangre (organização de apoio da
Redprodepaz) e Movilizatorio, em seu trabalho com
jovens no processo de paz, conseguiu mobilizar
jovens em todo o país por meio da campanha “+Voz
– Ruído”, que priorizou quatro temas dos três que
estavam presentes no Plano Nacional de
Desenvolvimento: emprego digno, educação de
qualidade, transformação do setor
rural,comunicação e informação. Mais de 50 líderes
juvenis participaram da cocriação, tanto de uma
Agenda de Incidência Juvenil comduas campanhas
nacionais de mobilização, para posicionar suas
propostas nas agendas governamentais dos
candidatos ao Congresso e à presidência, que se
chamaram “Não entregue a qualquer um” (em
espanhol: no se lo dé a cualquiera) e a referida “+Voz
– Ruído”.
No plano interno da Redprodepaz, as capacidades da
Equipe da Coordenação Nacional foram fortalecidas com
técnicas de coaching coletivo. As capacidades das
Organizações Facilitadoras dos PDP foram consolidadas
com a aplicação do Índice de Capacidade do Programa
(ICP) para identificar as áreas e necessidades de melhoria
administrativa, financeira e de liderança.
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Histórico.
Início do trabalho
com Movilizatorio
e Mi Sangre.
A paz a partir da
perspectiva dos
jovens.

Criação do primeiro
PDP em Magdalena
Medio.

Rendição de
armas por parte
das FARC.
Parceria
Avina-Redprodepaz.

1995

2001

2012

2013

2015

2016

Estruturação do
sistema de
Justiça
Transicional
(Justiça Especial
para a Paz,
Comissão para o
Esclarecimento
da Verdade e
Comissão de
Busca de
Pessoas).

2017

2018

Outubro, plebiscito,
vence o "NÃO".

Criação da
Redprodepaz.

Fase exploratória secreta
governo-FARC para iniciar
as conversas.

Novembro, assinatura
do Acordo de Paz.
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Dados relevantes.
O conflito armado na Colômbia resultou em um total de 8,4 milhões de vítimas e 7,4
milhões de deslocados em cinco décadas.
Durante o ano de 2018, em média, a cada 48 horas um defensor dos direitos humanos ou
líder social era assassinado.
As FARC tinham 11.816 integrantes entre combatentes, militantes presos e milicianos
(colaboradores nem sempre armados).
Quase sete mil guerrilheiros entregaram 8.994 fusis à ONU, aproximadamente 1,3 arma
por desmobilizado.
55% dos compromissos assumidos pelo governo no Acordo de Paz saíram do papel.
Apenas 8 das 27 leis necessárias para "transformar a paz em realidade" foram aprovadas.
A Redprodepaz articula mais de cinco mil organizações de base que alcançam 907 mil
moradores de 585 municípios dos 1.101 que formam a Colômbia.
Mais de 300 milhões de dólares foram investidos nas 26 Organizações Facilitadoras até o
momento.

Coinvestidores.

Parceiros.
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Depoimento
Elena Tinoco Torres
Red Nacional de Pobladores
(Rede Nacional de Moradores).
“A Redprodepaz fez com que nós voltassemos a acreditar em nossos projetos de vida e olhássemos
para nossa Colômbia como un território de paz e reconciliação.”
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