Declaració conjunta:
Exigim garanties de protecció per a la integritat física i moral de José Aristizábal i de totes les
persones defensores de Drets Humans i treballadors per la Pau de Colòmbia
Barcelona, 30 d'octubre de 2014
Senyor JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
President de la República de Colòmbia
Bogotá D.C.
Senyor President, la Pau a Colòmbia està sent amenaçada
Ahir ens van notificar les amenaces, provinents del grup paramilitar “ Comando Central – Águilas
Negras “, contra la vida de 99 persones defensores dels drets humans i treballadores per la Pau a
Colòmbia. En aquesta llista es troba el senyor José Aristizábal García, Coordinador de l
´Observatori del conflicte armat i el postconflicte de la corporació Nuevo Arco Iris i Fernando
Hernández, Director executiu de la mateixa.
A la carta pública “ No bastaron 11 años de exilio” dirigida a vostè i al Fiscal General de la Nació,
José Aristizábal denuncia que: “[…] ahir tard van lliurar aquí mateix, en la recepció de l’oficina, un
sobre que conté una altra amenaça. És del grup Comando Central – Águilas Negras. A la carta
amenacen de mort a 99 homes i dones entre els qui estem Fernando Hernández, Adolfo Bula i jo
mateix. Encara no porto tres mesos d’haver tornat a Colòmbia. I no va ser suficient que passés onze
anys lluny del país, a Espanya i Catalunya, perquè una altra vegada em tornin a amenaçar […] Mai
em vaig imaginar que aquests heralds de la mort prenguessin nota tan ràpid d’aquest retorn. Que no
em deixessin gairebé ni arribar.”
Com és de coneixement públic, José Aristizábal va estar exiliat a Espanya a causa d’amenaces contra la seva vida provocades per la seva participació, al 1994, en l’acord de pau dut a terme entre
Corriente de Renovación Socialista i el Govern Nacional, en el qual aquest últim es va comprometre
a establir un esquema de protecció i seguretat pels signants del mateix. José Aristizábal no només
va continuar el seu incansable treball per la pau a Colòmbia sinó que, a més, juntament amb el teixit
social català, va treballar per una societat més justa en aquesta part del món. Tots els que signem
aquesta carta vam tenir el plaer de compartir amb ell diferents espais de fraternitat i de solidaritat
amb organitzacions socials, comunitats camperoles i indígenes de Colòmbia. Durant els últims anys,
José va coordinar l’Observatori per l'Autonomia i Drets dels Pobles Indígenes a Colòmbia (Observatori ADPI) i va participar en diverses iniciatives que busquen la transformació social a Catalunya.
Els sotasignats –organitzacions no governamentals, partit polítics i institucions de l'Estat espanyol i
Catalunya, i amics i amigues de José Aristizábal – expressem la nostra profunda indignació i
preocupació per aquesta situació. Ens alarma que enmig del procés de pau, que recolzem com a
defensores i defensors de la vida i els drets humans, existeixin estructures criminals que operen
impunement i mantinguin sota la mira de les seves armes als qui han apostat per la paraula com a
principal forma d’acció política. Com serà possible aconseguir la pau si els qui treballen per ella són
objecte d’amenaces i intimidacions? Exigim que es reactivin de manera urgent les garanties plenes
de protecció física i moral per a José Aristizábal, en virtut del compromís que va adquirir l'Estat
colombià en el anomenat acord de pau d’abril de 1994. Així mateix exigim que es garanteixi la
protecció de Fernando Hernández, els investigadors de la Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI) i les
organitzacions i persones amenaçades que figuren en aquesta llista. Sense garanties plenes per a la
participació política i social mai aconseguirem la tan anhelada pau.

Signen:
Amnistía Internacional
Asociación Catalana por la Defensa de los Derechos Humanos
Asociación Colectivo de Colombian@s Refugiad@s en Euskadi-BACHUE
Asociación Pro Derechos Humanos de España – APDHE
Asociación socio cultural mujeres por Latinoamérica- Amalur Charrua.
Associació Cultural el Raval "El Lokal"
Associació Cúrcuma
Associació Dona i Drets
Associació HELIA
Candidatura d’Unitat Popular – CUP
Casa Iberoamericana del Mujer Barcelona
CGT- Internacional
CNT-AIT
CNT-Cornellá
Colombia en Pau
Colectivo Maloka
Colectivo Mujeres Refugiadas en España
Colectivo Mapuche-Chileno Peuma Trawün
Colectivo de solidaridad Mapuche (Mapuche Solidaritätsgruppe im FDCL) (Alemania)
Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat
Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona
Coordinadora Obrera Sindical dels Països Catalans - COS UB
Ecologistas en Acción
EKIMEN, Asociación para el Estudio de Problemáticas sociales y Promoción de la Salud
Encuentros YoSoy132 Madrid

Enginyeria Sense Fronteres - ESF
ERAPI-Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia
Escola de Cultura de Pau, UAB
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Unida i Alternativa – EuiA
Espacio del Inmigrante
Federación Coordinadora de Inmigrantes y Refugiados de Álava -KIRA
Fundació Autònoma Solidària, UAB– FAS
Gades
Grup Parlamentari Socialista del Parlament de Catalunya
Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials de la Universitat de Barcelona - GRECS-UB
Grup de Treball Etnografia dels Espais Públics de l’Institut Català d’Antropologia – GTEEP-ICA
Grupo de Trabajo Suiza Colombia
Human Rights Everywhere
Iglesia Evangélica Menonita
Iniciativa Colectiva por los Derechos Humanos de Mujeres Esterilizadas - Perú - Barcelona
Iniciativa Solidaria Internacionalista de Burgos
Iniciativa per Catalunya Verds – ICV
Institut de Drets Humans de Catalunya – IDHC
Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas - IAMAMC
International Institute for Nonviolent Action - NOVACT
ÍTACA - Organització Internacionalista dels Països Catalans
Juristes Solidaris
La Adhesiva, Espai de Trobada i Acció
La Base, Ateneu Cooperatiu del Poble Sec

La Ciutat Invisible SCCL
Moviments Socials USTEC
MOVICE Madrid
Mujeres Pa’lante
Mundubat
Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona
Observatorio por la Autonomía y Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia
Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà – OACU
Pau Sempre
Plataforma Unitària contra les violències de gènere
Plaza de los pueblos 15M Madrid
Socialismo Revolucionario
Soldepaz Balamil (Valladolid)
Red de Migración, Género y Desarrollo – Barcelona
Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI) – formada por:
- Alternativa Intercambio con los Pueblos Indígenas
- Almáciga
- Mugarik Gabe
- Associació Perifèries
Plataforma Estatal por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia - formada por:
-Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia
-Justicia por Colombia (Madrid)
-Kolektiba Colombia (Euskal Herria)
-Plataforma Andaluza de Solidaridad con Colombia
-Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia
-Soldepaz-Pachakuti (Asturias).
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, formada por:
-Ajuntament de Lleida
-Associació Catalana per la Pau
-Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
-Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
-Cooperacció
-Entrepobles
-Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
-Fundació Desenvolupament Comunitari
-Fundació Pagesos Solidaris
-Fundació Pau i Solidaritat – CCOO
-FundiPau
-Intersindical-CSC
-Justícia i Pau
-Lafede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global
-Lliga dels Drets dels Pobles
-Moviment per la Pau – MPDL
-Oxfam Intermón
-Sindicalistes Solidaris - UGT
Amb còpia a: Fiscalía General de la Nación; Unidad Nacional de Protección; Oficina del Alto
Comisionado de Paz; Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU
(OACDH); Ministerio del Interior; Defensoría del Pueblo de Colombia; Consulat de Colòmbia a
Barcelona; Embaixada de Espanya a Colòmbia; Embaixada de Colòmbia a Espanya (Madrid);
Síndic de Greuges de Catalunya; Defensor del Poble d´Espanya.

