
       Información sobre HAYDEÉ CASTILLO 
 

 

Haydeé Castillo Flores, é unha muller feminista nicaraguana, orixinaria do 

norte de Nicaragua na fronteira con Honduras.  

 

É Licenciada en Ciencias Sociais, con estudos de enxeñería agrícola 

(Universidade de Enxeñería- UNI), egresada de mestría en Planeación e 

Desenvolvemento da Universidade Autónoma de México, estudos de posgrao 

e diplomados en: Xestión de Riscos e redución de vulnerabilidades 

(Universidade Nacional de Enxeñería- UNI); Xerencia de Organismos non 

gobernamentais (Academia Educacional para o desenvolvemento/ USAID); 

Seguridade e soberanía Alimentaria (Universidade Nacional Agraria-UNA). 

Ten documentado temas e presentado propostas relativas ao Cambio 

Climático e Xénero, Seguridade humana, Estado da Rexión Centroamericana, 

Integración Centroamericana, Tratados de libre comercio e o seu impacto nos 

paises empobrecidos e as mulleres, Situación e impacto da apertura comercial 

nas mulleres Centroamericanas, a Eficacia da Cooperación Internacional e o 

estado dos Dereitos humanos en Nicaragua.  

 

Na década dos 70, cando era apenas unha adolescente intégrase na loita contra 

a ditadura dos Somoza, ingresou á Mocidade Franciscana, á Asociación de 

Estudantes de Secundaria, á fronte Amplo Opositor e ao Unión Democrática 

Nicaraguana. Participou activamente na Revolución Popular Sandinista como 

dirixente estudantil, da mocidade e as mulleres. Na década dos 80, forma parte 

do Estado Maior do Exército de Alfabetizadores no Centro Universitario 

Rexional do Norte. En ÚNANA forma parte do Centro Universitario da 

Universidade Nacional- CUUN, é fundadora xunto a outros dirixentes da 

Unión Nacional de Estudantes de Nicaragua-UNEN e tivo cargos de dirección 

na Mocidade Sandinista 19 de Xullo.  

É iniciadora en Nicaragua do traballo coa Muller Nova e foi membro do 

Comité Executivo da Asociación de Mulleres Nicaraguanas- AMNLAE.  

Na década dos 90, participa como directora da área de promoción e proxectos 

da recentemente formada ONG Dúas Xeracións. Directora da Casa Materna 

de Ocotal. Membro do Consello Nacional de Saúde, en representación da 

Rede de Mulleres pola Saúde.  

Dirixiu o proxecto da nenez traballadora de INPRHU, Ocotal, creou a 

Fundación para o desenvolvemento das mulleres e a nenez- FUNDEMUNI 

(na cal participa como vice presidenta). Fundou xunto á Policía Nacional e a 

outras persoas, a Comisaría das mulleres e a nenez de Nova Segovia e foi 

membro da Comisión de Comisarías da Rede de Mulleres contra a violencia. 

É fundadora xunto a outras mulleres da rexión, do Foro de Mulleres para a 

integración centroamericana- FMICA do cal hoxe é a súa coordinadora 

rexional. 

 



Participante do proceso de reconciliación post guerra na zona norte mediante 

o programa de PRODERE/ UNOPS/ PNUD, como secretaria de Relacións 

Internacionais na Xunta Directiva do Comité de desenvolvemento de Nova 

Segovia. En 1994 foi parte da delegación do Movemento de Mulleres de 

Nicaragua á IV Conferencia Mundial sobre Poboación e Desenvolvemento, 

promovida pola ONU e levada a cabo no Cairo, Exipto. No 2009 participa da 

delegación Centroamericana da sociedade civil no Foro de Cambio Climático 

desenvolvido en Copehaguen, Dinamarca.  

Propuxo ante as Nacións Unidas en Cancun, no ano 2010, a plataforma do 

Foro de mulleres para a integración Centroamericana sobre Cambio Climático 

e Xénero. Participou activamente desde o 2007 ata a data, no proceso de 

incidencia desde o Foro de Mulleres para a Integración Centroamericana e o 

Comité Consultivo do SICA para un acordo de asociación máis xusto e 

equitativo entre a Unión Europea e Centroamerica. Cando o Furacán Mitch 

azoutou Nicaragua, logrou conformar xunto a outras persoas, en Managua, un 

Comité de Cidadáns en solidariedade coa poboación do seu departamento 

(Nova Segovia), logrando recadar axuda humanitaria e levando socorro aos 

seus coterráneos en Helicópteros das Forzas Armadas de Nicaragua, EEUU e 

México. Loita xunto a outras autoridades polo salvamento e rescate dos 

bosques de piñeiro de Nova Segovia, os cales foron atacados pola praga do 

gurgullo descortezador.  

 

Na actualidade é membro do Movemento de Mulleres Autónomo das 

segovias, do Foro de Mulleres para a integración centroamericana, foi 

membro do Consello Asesor da Procuradoría de dereitos humanos da muller 

de Nicaragua (2004), foi parte do Consello Consultivo da sociedade civil do 

programa de Nacións Unidas para o desenvolvemento, PNUD e na 

actualidade é membro do Consello Consultivo de xénero do 

PNUD.  

Foi a Coordinadora en Nova Segovia da ONG Española Axuda en Acción 

desde 1998 ao 2007, desde onde impulsou varios procesos de 

desenvolvemento rural con enfoque multicultural, xeracional e de xénero. É 

membro da Coordinadora Civil de Nicaragua. É fundadora da Rede de 

mulleres pola saúde en Nicaragua, foi parte da iniciativa de Casas Maternas 

promovida por UNICEF, e membro do Consello Consultivo do MINSA en 

períodos anteriores como integrante do movemento de mulleres de Nicaragua.  

 

É coautora de varias publicacións en temas de dereitos humanos, redución da 

pobreza, políticas de igualdade de dereitos, rescate da identidade e cultura das 

segovias, entre outros. Coautora do libro: “Unha visión nicaraguana sobre 

Gobernabilidade e desenvolvemento humano”, o PNUD e Nicaragua ante o 

terceiro milenio. Relator en varias Conferencias e Encontros internacionais 

incluído na Comisión de Dereitos Humanos de Nacións Unidas. Membro do 

Xurado da Iniciativa Internacional: Mil Mulleres para o Premio Nóbel da Paz. 

Actualmente é directora do Instituto de liderado das segovias do cal é 



fundadora. É coordinadora do Comité Consultivo do Sistema da Integración 

Centroamericana-no capitulo Nicaragua. Continúa cotidianamente vinculada 

ás familias campesiñas da súa terra segoviana aprendendo e compartindo coas 

mesmas e incidindo na política pública a nivel local, nacional e internacional 

para os dereitos humanos dos sectores mais excluídos da poboación  


