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Exposició de motius 
 
 
L'Acord de Pau per a la Terminació del Conflicte i la Construcció d'una Pau Estable i 
Duradora, celebrat entre el Govern de Colòmbia i la guerrilla de les Forces Armades 
Revolucionàries de Colòmbia – Exèrcit del Poble (FARC-EP), signat a Bogotà el mes de 
novembre de 2016, va donar lloc a la implementació del Sistema Integral de Veritat, 
Justícia, Reparació i No Repetició -SIVJRNR-, conformat per tres mecanismes de Justícia 
Transicional: Jurisdicció Especial per a la Pau -JEP-, Unitat de Cerca de Persones Donades 
per Desaparegudes -UBPD- i la Comissió per a l'Esclariment de la Veritat, la Convivència i la 
No Repetició -Comissió de la Veritat. 
 
La Comissió de la Veritat té la missió d'esclarir el succeït en el marc i en raó del conflicte 
armat, recollint les veus de les víctimes i de les persones presumptes responsables, amb la 
finalitat de satisfer el dret a la veritat de les víctimes en un Informe Final (que es lliurarà el 
28 de juny). Aquest informe ha de contenir un relat nacional ampli sobre el conflicte armat, 
a més d'una sèrie de recomanacions dirigides a la No Repetició del conflicte i a aconseguir 
uns mecanismes que permetin la convivència i promoguin la reconciliació. 
 
En un procés inèdit i sense precedents en contextos de justícia transicional, la Comissió ha 
promogut els mecanismes per a la participació de la població colombiana obligada a viure 
en l'exterior, com a agent subjecte d'atenció i d'esclariment de la veritat. A Catalunya, 
víctimes del conflicte, organitzades o no, persones colombianes en la diàspora i 
organitzacions socials han sumat els seus esforços en el Nido Catalunya de suport als 
objectius de la Comissió. 
 
L'Acord de Pau, no obstant això, no ha evitat que a Colòmbia continuï viu i latent un 
conflicte armat d'alta intensitat que ha afectat la població civil i ha fet sortir del país en els 
últims anys a líders, activistes, sindicalistes i persones de l'oposició al govern, entre altres, 
generant noves ones migratòries internes i més enllà de les fronteres del país. Indepaz ha 
registrat des de l'1 de gener al 10 de maig de 2022: 70 líders socials assassinats, 38 
massacres i 19 assassinats a ex guerrillers signants de l'Acord de Pau. 
 
Segons estimacions de la Comissió de la Veritat, són més de 5 milions de persones 
colombianes que viuen fora del país, i d'aquestes, almenys 500.000 han sol·licitat protecció 
internacional, xifra que no inclou a la segona generació ni als qui van sortir del país sense 
demanar un estatus de protecció. Segons les xifres proporcionades pel CEAR, de les prop de 
70.000 sol·licituds d'asil registrades a Espanya en 2021, només un 7.5% van ser 
acceptades, sent majoritàriament les sol·licituds colombianes les més rebutjades. 
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Barcelona és una ciutat pionera i referent en la promoció i defensa dels drets humans, tant 
per tradició històrica, com per voluntat política i per l'impuls de l'ampli teixit social. 
Barcelona ha donat acollida i protecció a un ampli nombre de persones que es van veure en 
la necessitat de fugir de Colòmbia per a salvaguardar la seva vida, la seva integritat i la de 
les seves famílies. Segons el padró municipal, a Barcelona hi ha 35.824 colombians, 19.340 
dones i 16.484 homes, comunitat que es fa vital reconèixer com a subjectes polítics 
d'importància per a la transformació tant de Colòmbia com de la seva societat d’acollida. 
 
En un procés participatiu realitzat amb persones colombianes residents a Barcelona que van 
arribar a la recerca d'oportunitats, van fer una crida a les institucions per a contribuir al 
reconeixement de les seves aportacions a la ciutat. El reconeixement és una forma de 
restauració de la dignitat humana d'aquelles persones que van veure els seus drets 
vulnerats i intenten refer les seves vides i, en aquest camí, és necessari visibilitzar els 
impactes que van viure, però també les aportacions en la societat d’acollida d'aquesta 
Colòmbia fora de Colòmbia. 
 
Addicionalment, és important anomenar i fer presents les innombrables aportacions, 
recursos i esforços de moltes organitzacions de la societat civil barcelonina, treballant de la 
mà amb l'administració local i la comunitat colombiana. Barcelona compta amb un ampli 
teixit associatiu i organitzatiu que durant dècades ha donat suport a la construcció de pau i 
a la defensa dels drets humans a Colòmbia i a la població migrada i exiliada a la ciutat. 
 
L'exposat cerca abans de res posar el focus en la dignitat de les víctimes, i que els seus 
processos de resistència i resiliència, les seves aportacions a la pau a Colòmbia i a la 
societat barcelonina, siguin reconeguts públicament per les institucions. 
 
Per aquests motius, el Consell Municipal de Cooperació Internacional de 
Barcelona: 
 

1. Reconeix que a Colòmbia persisteix un conflicte armat, encara que de 
característiques diferents a l'existent anteriorment a la signatura de l'Acord de Pau. 
 

2. Manifesta tot el seu suport i reconeix el treball de les institucions del Sistema 
Integral de Veritat, Justícia, Reparació i Garanties de No Repetició i, en particular, el 
de la Comissió de la Veritat de Colòmbia. Així mateix, ratifica el seu compromís per a 
facilitar el treball d'aquestes institucions amb la diàspora colombiana resident a 
Barcelona. 

 
3. Reconeix que l'Informe Final de la Comissió de la Veritat és fonamental per a la 

construcció de la memòria, el dret a la veritat i la comprensió del conflicte armat, i 
que és una aportació necessària per a la convivència, la reconciliació, el perdó i la no 
repetició a Colòmbia. 
 

4. Reconeix la resiliència i les aportacions a la pau a Colòmbia i a la societat barcelonina 
realitzats per part de la diàspora, població exiliada i víctimes del conflicte armat 
colombià residents a la ciutat. 
 

5. Reconeix les aportacions de les organitzacions de la societat civil a Barcelona per a 
una pau sostenible i duradora a Colòmbia i de suport a la població migrada i exiliada. 
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