Taula Catalana per la Pau

i els Drets Humans a Colòmbia

Acabem de saber que, per manca de finançament de les administracions públiques catalanes,
l'equip tècnic de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia ha de tancar.
L'equip tècnic de la Taula facilita i impulsa tota la tasca que aquesta porta a terme, per la qual
cosa, la seva desaparició hipoteca greument el futur d'aquest espai català de concertació, únic
a Catalunya i Europa per la implicació de la societat civil i de les institucions, després de 12
anys de tasca creixent i ininterrompuda a Catalunya i, de retruc, a Colòmbia.
Ens dol profundament haver d'acomiadar tot el nostre personal de cop i volta: la mala notícia
econòmica ens arriba en un moment molt complicat de liquiditat, fins al punt que no poden
seguir treballant ni tan sols fins a final d'aquest mes de juny.
Costa de creure. Ens costa de creure que ens veiem obligats a prendre aquesta dràstica
mesura després d'haver treballat fermament durant una dècada perquè algun dia pogués
arribar el que, precisament ara, està vivint Colòmbia: un procés de pau. Una solució política
negociada que la Taula difícilment podrà acompanyar.
Hem de tancar malgrat haver organitzat 11 edicions seguides de les Jornades sobre Colòmbia.
Malgrat haver organitzat, fa només 3 setmanes, la Mesa Europea de Pau al Parlament de
Catalunya, una de les 4 Meses europees per la pau a Colòmbia que s'han fet a Europa, amb la
participació del Congrés de la República colombiana, per recollir i traslladar a la mesa de
negociacions de L'Havana les propostes de l’exili i l'emigració colombiana. La Mesa es va
cloure en un acte solemne que va acollir i inaugurar la Presidenta d'aquella institució, Núria de
Gispert.
Hem de tancar l'equip tècnic després d'haver rebut, escoltat i acompanyat en tots aquests anys
a centenars de persones que treballen amb el mateix objectiu de pau amb justícia social que té
la Taula: defensores i defensors de drets humans, representants del moviment social,
sindicalistes, acompanyants internacionals o ciutadans i ciutadanes anònims que pensen que la
pau i els drets humans són més necessaris que mai en una Colòmbia colpejada per un
despietat i llanguíssim conflicte social i armat.
No volem creure que l’actual manca de suport de les administracions públiques catalanes a la
pervivència de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia respongui a una
política pública de desentendre’s de la cooperació amb aquest país en un moment tan
transcendental.
El Parlament català va aprovar el juliol passat una resolució en que a més de valorar molt
positivament el treball que desenvolupa la Taula, insta el Govern de la Generalitat i la resta
d'institucions a seguir donant-li tot el suport econòmic i polític. Aquesta resolució -aprovada per
unanimitat dels grups parlamentaris de la Comissió de Cooperació i Solidaritat- no ha estat
tinguda en compte1. Esperem que aquesta greu incoherència es resolgui ràpidament i de
manera que permeti continuar la tasca de la Taula Catalana per Colòmbia.
Barcelona, 13 de juny del 2013
TAULA CATALANA PER LA PAU I ELS DRETS HUMANS A COLÒMBIA

1 Resolució 732/IX del Parlament de Catalunya, sobre la continuïtat del suport institucional i econòmic a
la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia,13 de juliol 2012.
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