
    
    
    
    
    
    
Què és Què és Què és Què és Colòmbia en PauColòmbia en PauColòmbia en PauColòmbia en Pau????    
 
És 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. 
 
 
Qui forma part de Qui forma part de Qui forma part de Qui forma part de Colòmbia en PauColòmbia en PauColòmbia en PauColòmbia en Pau????    
 
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.  
 
 
Quines accions realitza?Quines accions realitza?Quines accions realitza?Quines accions realitza?    
 
Colòmbia en PauColòmbia en PauColòmbia en PauColòmbia en Pau realitza tres tipus d’accions: 
 
1. Una campanya de comunicació que cerca l’adhesió de persones i 
organitzacions de Catalunya a la mobilització per la pau, pels diàlegs entre el 
govern i les guerrilles de Colòmbia i per la participació de la societat civil 
colombiana en la construcció de la pau del seu país. 
 
2. Activitats per a promoure a Catalunya l’anàlisi i la reflexió sobre el conflicte 
armat colombià i els processos de pau mitjançant tertúlies, xerrades, 
conferències, etc. 
 
3. Generació d'espais per a la realització de propostes dels colombians i 
colombianes residents a Catalunya sobre els temes de discussió en les actuals 
negociacions, i sobre la pau de Colòmbia en general. 
 
 
Per què adherirPer què adherirPer què adherirPer què adherir----se a Colòmbia en Pau?se a Colòmbia en Pau?se a Colòmbia en Pau?se a Colòmbia en Pau?    
 
Una nova adhesió o una signatura de suport des d'Europa pot suposar un gran 
impacte a favor de la pau a Colòmbia. 
 
Encara que som conscients de les dificultats, estem convençuts i convençudes 
que únicament amb el diàleg es podrà resoldre el conflicte armat, reduint el 
vessament de sang que aquest ha produït en les últimes sis dècades a Colòmbia. 


