
 

Colectiva de mujeres refugiadas exiliadas y 
migradas en España 

Des de les dones refugiades, exiliades i migrades: 
trobada sobre la participació en la implementació 

dels acords de pau a Colòmbia 

LÍNIA D’ACCIÓ TIPOLOGIA 

Drets en Comú Projecte Emergent 

 

DESCRIPCIÓ: 

Amb aquest projecte pretenem realitzar una trobada de les dones 
refugiades i exiliades a Espanya, per a definir les línies i propostes de 

participació en el procés d'implementació dels acords de pau a Colòmbia i 
definir ruta de treball de la nostra missió i incidència en el nou procés iniciat 

amb l'ELN (Exèrcit d'Alliberament Nacional). 

Es proposa desenvolupar una trobada de dos dies a València, en el qual ens 
apropiem de tot l'acordat en relació a l'enfocament de gènere i víctimes del 

conflicte, conèixer quins són els instruments i institucions que 
desenvoluparan cadascun d'aquests punts de l'agenda acordada en l'Havana 

i generar propostes que ens permeten incidir i generalitzar la nostra 
participació des de l'exili, a través de les eines virtuals però quan així ho 

requerisca de manera presencial en les decisions i dinàmiques de tot el 
procés d'implementació, així com en la revisió de la llei de víctimes i 
restitució de terres i les nostres propostes per a la taula de mates que 

s'establirà a partir de març de 2017 a la resolució 13/25 de les Nacions 
Unides. 

 

POBLACIÓ DESTINATÀRIA: 

Les directes beneficiàries d'aquest projecte som les dones de la Col·lectiva 

Refugiades, Exiliades i Migrades a Espanya som 30 dones que treballem per 
visibilitzar i fer realitat els nostres drets a la veritat, la justícia i la reparació 

en tot el procés d'implementació dels acords de pau. 

 

LLOC ON ES DESENVOLUPA EL PROJECTE: 

Ca Revolta, València 

 

PERQUÈ AQUEST PROJECTE MEREIX SER RECOLZAT? 

El projecte cerca iniciar una formació en relació a la implementació dels 
acords de pau a Colòmbia, per a garantir la nostra participació en tot el 

relacionat amb el desenvolupament tenint en compte l'enfocament de 
gènere i els drets de les víctimes a la veritat, la justícia i la reparació 

integral. Amb aquesta formació s'incrementa l'apoderament de les dones 
pertanyents a la col·lectiva que incidiran en la participació i la reivindicació 
dels drets de les dones que es troben en condició d’exili, refugi i immigració. 


