TROBADA DE L'EXILI I LA MIGRACIÓ
COLOMBIANA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA
PAU, LA MEMÒRIA DE LES VÍCTIMES I LA
RECONCILIACIÓ, EN EL MARC DELS
PROCESSOS DE PAU A COLÒMBIA

1. DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT
Nom: Associació per la Pau i els Drets Humans Taula Colòmbia
Adreça: Carrer de les Tàpies, 1-3
Població: Barcelona
Codi Postal: 08001
Telèfon: 93 329 03 53 Fax: 934 420 505
Correu electrònic: taula-colombia@pangea.org
NIF: G64760523
Persona responsable del projecte: Amaia García Bosque
Càrrec dins l’entitat: Coordinadora Tècnica
Data de constitució: 2008
Nom del representant legal: Maria José Vera Valdivieso

2. PRESENTACIÓ I RESUM DEL PROJECTE
Títol del projecte
Trobada de l’exili i la migració colombiana per a la construcció de la pau, la memòria
de les víctimes i la reconciliació en el marc dels processos de pau a Colòmbia.
Import: 8.000 €

Descripció del projecte
Amb aquest projecte es proposa un treball de disseny i convocatòria plural i
participativa per a una trobada de l’exili i la migració colombiana per la pau, la memòria
i la reconciliació a Colòmbia, que contribuirà a l’enfortiment i/o creació de noves xarxes
internacionals de treball per la pau a Colòmbia així com, a la visibilització de les
necessitats i propostes d’aquests col·lectius davant els actuals processos de pau en
marxa al país sud-americà.
Per aconseguir-ho es treballarà amb entitats, organitzacions, col·lectius i institucions a
Catalunya i Europa per a la realització d’una trobada paral·lelament a les converses de
pau que es desenvolupen a L’Havana entre el Govern colombià i les Farc. La trobada
es realitzarà a Barcelona, com a ciutat reconeguda pel seu compromís amb la pau i els
drets humans arreu del món.
En aquest sentit, la llarga trajectòria i reconeixement a Colòmbia i Europa de la Taula
Catalana per Colòmbia pel seu treball per aquest país, suma’t a l’experiència de
Colòmbia en Pau com a espai de trobada plural en el qual participen molts
colombians i colombianes, són els dos pilars que li donen pertinència a la convocatòria
d’una trobada d’aquest tipus, a la qual assistirien no només persones i organitzacions
de Catalunya, sinó també representants d’altres organitzacions i iniciatives de pau
individuals o col·lectives existents a altres llocs de l’Estat espanyol i d’Europa.
D'aquesta manera i des del debat, la reflexió i la cultura es podran establir les bases
per a un treball coordinat futur cap a la construcció de la pau i la reconciliació de
Colòmbia que inclogui a la població que ha sortit del seu país (Veure a Annex 2 un
llistat inicial de contactes a nivell europeu per a la convocatòria de la trobada).

Les entitats
La Taula Catalana per Colòmbia
La Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia és un espai de
concertació d’àmbit català, format per ONG, sindicats, administracions públiques i
entitats del món acadèmic, sorgit l’any 2002 preocupat per l’agudització del conflicte
colombià i motivat per la recerca de formes de col·laborar des de Catalunya en la seva
resolució negociada.
Els objectius principals de la Taula són la promoció i la protecció dels Drets Humans a
Colòmbia així com el suport a una solució política negociada dins del marc de les
recomanacions de les Nacions Unides i d’altres organismes internacionals.
L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament va ser una de les primeres
entitats a formar part de la Taula Catalana i va continuar com a membre de ple dret
fins a l’any 2011. Des de l’any 2002, ha finançat anualment l'oficina tècnica de la Taula
Catalana i les seves activitats pràcticament de manera ininterrompuda.
Al desembre de 2007, a instàncies de les administracions públiques presents a la
Taula Catalana i amb l’acord de la resta d’entitats membres, es va fundar l’Associació
per la Pau i els Drets Humans Taula Colòmbia. Aquesta Associació és la interlocutora
legal de la Taula Catalana davant de les administracions públiques.
Les entitats membres de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
són actualment: Ajuntament de Lleida, Associació Catalana per la Pau, Comissió
Catalana d’Ajuda al Refugiat, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya,
Cooperacció, Entrepobles, Federació Catalana d’ONG de Pau, Drets Humans i
Desenvolupament, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Fundació
Desenvolupament Comunitari, Fundació Pau i Solidaritat – CCOO, Fundació Pagesos
Solidaris, FundiPau, Intersindical – CSC, Justícia i Pau, Lliga dels Drets dels Pobles,
Moviment per la Pau – MPDL, Sindicalistes Solidaris – UGT i Oxfam-Intermón. Entitats
observadores: Amnistia Internacional-Catalunya i Brigades Internacionals de PauCatalunya.
Colòmbia en Pau
Com a entitat col·laboradora de l’execució del projecte estarà la plataforma Colòmbia
en Pau, un espai de treball que agrupa diferents organitzacions socials catalanes i
ciutadans i ciutadanes residents a Catalunya amb un objectiu comú: donar suport a la
sortida política i dialogada del conflicte armat colombià per a la construcció d’una pau
estable, justa i duradora a Colòmbia.
Aquest espai d’articulació va néixer al 2013, tot i que es va començar a generar des
del segon semestre de 2012 com a resposta a l’inici de les converses de pau entre el
govern de Colòmbia i les FARC- EP. És una iniciativa en la que participen diverses
expressions socials interessades en la pau i els drets humans, artistes, creadors/es,
estudiants, professors/es, periodistes, grups de dones i de joves, institucions
acadèmiques, sindicats, associacions d’immigrants, entitats que donen suport a
processos de exili i refugi, i altres organitzacions socials, formacions polítiques, de
solidaritat i de cooperació internacional que treballen per afavorir la resolució de
conflictes, la reconciliació i la pau a Colòmbia.

Des del moment que va sorgir la iniciativa, la Taula n’ha donat suport i s’ha adherit al
seu manifest juntament amb 47 organitzacions més 1, i més de 400 persones que al
llarg del procés han manifestat que comparteixen els objectius del espai i que en la
mesura de les seves possibilitats contribuiran al seu assoliment.
Justificació del projecte
El 18 d’octubre de 2012 es van iniciar converses de pau entre el govern de Colòmbia i
la guerrilla de les FARC – EP amb la finalitat de solucionar per la via negociada el llarg
conflicte armat que viu el país sud-americà des de fa més de cinc dècades.
Paral·lelament, el govern ha establert diàlegs amb l’altra guerrilla més antiga del país,
l’ELN, i durant el mes de juny del present any s’ha anunciat l’inici formal de
negociacions durant els propers mesos.
Aquests dos processos esdevenen una oportunitat sense precedents per a la
finalització d’una cruenta guerra que ha deixat més de sis milions de víctimes només
durant les darreres tres dècades, entre d’elles quatre milions desplaçats interns i un
nombre indeterminat d’exiliats i exiliades, que poden ser centenars de milers repartits
per diferents països veïns de Colòmbia, al nord del continent americà i al continent
europeu.
A més d’aquesta gran quantitat de persones exiliades de manera directa per causa del
conflicte, un efecte indirecte d’aquest i de les grans desigualtats socials existents a
Colòmbia, ha estat l'expulsió del país de milions dels seus ciutadans i ciutadanes que
han buscat resoldre les seves necessitats i establir projectes de vida en altres països.
Un èxode del qual es desconeixen les xifres totals, però que es calcula que són unes 6
milions de persones repartides pels diferents continents, de les quals aproximadament
més de 700.000 viuen a l’Estat espanyol i més de 40.000 a Catalunya. Tota aquesta
població ha establert importants lligams amb els seus llocs d’acollida tot i que sense
oblidar les seves arrels, i ara esdevenen un actor clau per als processos de
construcció de pau, la recuperació de la memòria de les víctimes i la reconciliació en
un país que vol superar el llarg conflicte en el que ha estat immers.
Per tot això, els processos de pau estan permetent el sorgiment de relacions, aliances,
trobades i propostes de milers de colombians i colombianes que viuen fora de les
fronteres del seu país, però també desperten l’interès per donar suport per part de
desenes d’organitzacions internacionals de solidaritat i de promoció de la pau i els
drets humans que des de fa anys fan seguiment de la situació de Colòmbia i
acompanyen i recolzen a la societat civil colombiana en la cerca d’una pau amb
justícia social.
A Catalunya l’exemple d’aquesta situació és el sorgiment de l’espai Colòmbia en Pau,
una plataforma que es va crear arran de l’inici de les conversacions de L’Havana entre
1

Les organitzacions adherides al Manifest de Colòmbia en Pau són: Asociación Casal Colombiano (ASOCASCOL), Asociación de
Mujeres Colombianas “UNIDAS”, Asociación Colombia soy yo – Barcelona, Associació Creart, Asociación de Colombianos en Sant
Andreu de la Barca, Assemblea Bolivariana de Catalunya, Associació Copsat (Col·lectiu per a la recerca social i autònoma), Associació
Catalana per la Pau, Asociación de la Comunidad Dominicana de Catalunya, Asociación de Colombianos en Vic, Asociación Enlace
Barcelona, Asociación de Estudiantes y Profesionales Colombianos en Cataluña, Asociación de Prosumidores AgroecológicosAgrosolidaria Catalunya, Associació Intercultural Llatins per Catalunya, Asociación Sazón Colombia, Desde el Sur Proceso, Associació
La Bretxa, Asociación Nomadhes, Brigada Vallesana Simón Bolivar (BVSB), Calala - Fondo de Mujeres, Casa Sandino, Col.lectiu
Maloka Colòmbia, Col·lectiu de Periodistes Contrast, Candidatura d'unitat popular CUP, Endevant-OSAN, Escola de Cultura de Pau –
UAB, Esquerra Republicana de Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, Federació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i la
Cooperació al Desenvolupament (FCONG), Federación de Asociaciones de Colombianos en Catalunya - FEDASCAT, Fundació Hèlia,
Fundació L´Alternativa, Grup de dones Alt Empordà, Iniciativa per Catalunya Verds, Institut De Drets Humans Catalunya, International
Action for Peace – IAP, Intersindical-CSC, JERC- Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya, Mujeres Pa´lante, Observatori del
Sistema Penal i els Drets Humans, Observatorio ADPI, Partit dels i les Comunistes de Catalunya - PCC-, Plataforma Unitària contra les
violències de gènere, Plataforma Q'atary Perú, Asociación de promoción y desarrollo social, SOLIDARA- Solidaritat Catalana per a la
cooperació i els DDHH, Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, USTEIC-IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya) i
la Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització (ODG).

el govern colombià i les FARC- EP, i que durant el darrer any i mig ha permès la
trobada i participació de centenars de colombians i colombianes residents a Catalunya,
catalans i catalanes que donen suport a les iniciatives de pau a Colòmbia i moltes
organitzacions socials, polítiques i culturals que recolzen una sortida negociada del
conflicte del país sud-americà.
Cal destacar que en aquest procés de sensibilització i d’incidència sobre la pau a
Colòmbia, la Taula per Colòmbia i Colòmbia en Pau van fer una compareixença al
Parlament de Catalunya el 3 de maig de 2013 per explicar la importància del procés de
pau en curs i la necessitat de suport de les institucions catalanes en aquest moment
crucial per als colombians i colombianes. Fruit d’aquesta compareixença, es va
aprovar al mes de setembre de 2013 una Resolució del Parlament català en la qual
es dóna suport a les negociacions de pau a Colòmbia i al treball que fa la
societat civil a favor de la construcció de la pau, incloent-hi la feina de Colòmbia
en Pau i de la Plataforma Europea per la Pau. Així mateix, el passat 4 de juliol de 2014
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació va reiterar el seu suport al
procés de negociació de pau a Colòmbia i va fer una crida a les parts que negocien a
L’Havana per a que siguin escoltades i incorporades als possibles acords les
demandes de la societat civil, de las víctimes i en particular de les dones, establint
mecanismes de participació en igualtat de condicions.
No obstant tot el treball fet fins ara, encara queda molta feina per realitzar per tal
d’apropar la realitat de les negociacions de pau i de la construcció de la pau, la
memòria i la reconciliació a molts altres colombians i colombianes i en general a la
ciutadania catalana que no coneix el procés que s’està desenvolupant, i amb els quals
s’ha de comptar per a la construcció d’una pau que va molt més enllà de les
negociacions entre grups enfrontats.
És per això que es considera pertinent que des de l’espai de la Taula Catalana per la
Pau i els DDHH i des de Colòmbia en Pau es continuï treballant per arribar a més
col·lectius amb potencial de participació en aquests temes, com són les organitzacions
de colombians i colombianes existents a diferents municipis de Catalunya, grups
d’artistes, estudiants, i altres organitzacions amigues de la pau que poden tenir interès
en posar el seu gra de sorra en la immensa tasca de reconstruir un país amb una
societat molt fragmentada a causa de la llarga guerra i la violència en les seves
múltiples formes.

3. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROJECTE
Objectiu general:
Promoure la participació de la ciutadania colombiana resident a Catalunya, col·lectius
d’exiliats a Europa i organitzacions catalanes i europees de solidaritat amb Colòmbia
en el marc dels actuals processos de pau que es desenvolupen entre el govern i les
guerrilles colombianes, per tal de donar veu a la migració i l’exili colombià, incentivant
la implicació d’aquests col·lectius en la construcció de la pau i la reconciliació entre
colombians i colombianes.
Objectius específics:
1. Visibilitzar la veu de les víctimes del conflicte armat colombià que han hagut
d’abandonar el seu país.
2.
Promoure la participació de la migració colombiana resident a Catalunya i
Europa en el seguiment dels processos de pau de Colòmbia, així com la seva
implicació en la construcció de la pau i la reconciliació del país.
3.
Sensibilitzar la ciutadania i les institucions catalanes sobre la necessitat de
donar suport a la sortida negociada del conflicte armat colombià i la construcció de la
pau i la reconciliació al país.
Activitats:
A.1
Creació d’un equip impulsor de la realització d’una trobada internacional
d’iniciatives de pau, memòria i reconciliació a Colòmbia.
A.2
Realització de reunions i xerrades amb organitzacions de colombians i
colombianes residents a Catalunya; agrupacions artístiques colombianes; estudiants,
artistes i treballadors/es colombians/es; organitzacions catalanes i europees de
promoció de la pau i els ddhh a Colòmbia; organitzacions d’exiliats i exiliades i víctimes
colombianes a Europa; institucions catalanes i colombianes que donen suport a les
iniciatives de pau a Colòmbia. En aquestes reunions es plantejarà la proposta de la
realització de la trobada, per tal que les interessades participin d’una convocatòria
conjunta i s’impliquin en el disseny i contingut de l’activitat.
A.3
Disseny, planificació i coordinació de la trobada. Es treballarà amb un format
atractiu per a diferents tipus de públic, incloent-hi les aportacions d’artistes, estudiants,
periodistes i membres del món acadèmic i de la solidaritat que puguin participar de la
trobada.
A.4
Realització de la Trobada de l’Exili i la Migració Colombiana per la Pau, la
Memòria i la Reconciliació (vegeu Annex 1)
A.5
Sistematització de les propostes i iniciatives sorgides de la trobada de cara a
un futur pla de treball internacional per la pau.
A.6

Avaluació i tancament de l’actuació.

4. VIABILITAT DEL PROJECTE I APORTACIONS DE CADA ENTITAT
Aportacions de la Taula Catalana:
- Infraestructura, acompanyament i supervisió durant el procés de coordinació de
l’activitat
- Col·laboració tècnica per l’organització i difusió de l trobada.
- Participació conjunta de les organitzacions de la Taula en el procés de disseny,
difusió i durant el transcurs de la trobada.
Aportacions de Colòmbia en Pau:
- Participació de 10 persones voluntàries en tot el procés de disseny, coordinació,
difusió i al desenvolupament de la trobada.
- Allotjament a cases dels membres dels col·lectiu per a 30 persones que assisteixin a
l’activitat des d’altres ciutats de Catalunya i Europa.
- Facilitació de la participació d’artistes, periodistes i experts que contribueixin amb
l’activitat.
- Seguiment dels resultats de la trobada i compromís de continuïtat amb les iniciatives
que sorgeixin del procés.

