Taula Catalana per la Pau

i els Drets Humans a Colòmbia

No hi ha marxa enrere per a la pau a Colòmbia
La Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia celebra l'anunci
de la instal∙lació de la taula pública de negociacions entre el Govern de
Colòmbia i la guerrilla de l'Exèrcit d'Alliberament Nacional ELN i confia que,
tot i la suspensió temporal de l'acte d'instal∙lació, aquestes converses permetin
arribar a un acord amb la major celeritat possible. Així mateix, esperem que el
resultat d'aquesta negociació es complementi amb l'acord de l'Havana i reforci
els aspectes que permetrien la satisfacció dels drets de les víctimes, la
superació de la impunitat i les garanties de no repetició.
Des de la Taula per Colòmbia creiem que és el moment d'avançar cap a una
pau completa en la qual les víctimes i les persones que viuen als territoris més
afectats pel conflicte siguin les prioritats de les negociacions en curs.
Tot i la no ratificació de «l'Acord Final per a la finalització del conflicte i la
construcció d'una pau estable i duradora" signat entre el Govern de Colòmbia i
les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia  Exèrcit del Poble FARC
EP, l'acord segueix gaudint d'una àmplia legitimitat social. És el resultat de 5
anys d'intenses negociacions i compta amb el beneplàcit de la comunitat
internacional, com ha evidenciat la concessió del Premi Nobel de la Pau al
president colombià Juan Manuel Santos. Les massives mobilitzacions socials
d'aquestes últimes setmanes són una crida contundent a la pau des de sectors
molt diferents de la societat civil.
El Govern ha de respondre de manera ràpida i efectiva a aquest crit de pau del
poble colombià. En aquest sentit. el Govern i les FARCEP han de mantenir el
cessament al foc bilateral de manera indefinida fins a generar almenys el
consens necessari per fer viable la consecució de la pau. També les autoritats
nacionals i la comunitat internacional han de vetllar pel manteniment de les
zones de concentració dels combatents de les FARCEP, incloent l'accés a
sostre i menjar com a mesura de precaució de possible conflictivitat i per
evitar que es reprenguin les hostilitats. En aquest sentit, celebrem que s'hagin
definit unes zones de preagrupament per a les persones combatents.
Així mateix, el Govern no hauria d'implementar mesures contràries a l'Acord
Final mentre aquest no s'implementi. Les negociacions que s'han dut a terme
han de partir del reconeixement dels estàndards nacionals i internacionals de
drets humans. Els acords en matèria de justícia transicional, enfocament de
gènere i drets de les dones i enfocament ètnic i territorial en cap cas poden ser
renegociats a la baixa. Tampoc poden serho els acords de creació d'un Fons
de terra i de devolució de la terra despojada a la pagesia continguts en el punt
sobre Reforma Rural Integral, així com els aconseguits en relació amb els
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cultius il∙lícits i narcotràfic.
Creiem que aquest moment constitueix una oportunitat per construir una pau
amb una àmplia participació, convocant a un diàleg incloent i pluralista amb
tots els sectors socials, polítics, populars, de drets humans involucrats en el
procés.
Fem una crida a la comunitat internacional i al Sistema de Nacions Unides
perquè continuï el suport i l'acompanyament al procés de pau. Així, urgim a
una renovació del mandat de manera integral de l'Oficina de l'Alt Comissionat
de Nacions Unides per als Drets Humans OACNUDH, instància que serà clau
per a la verificació de la implementació dels acords.
Subratllem així mateix, la necessitat que el Govern colombià garanteixi la
protecció de les persones defensores dels drets humans i activistes socials.
Durant aquest any 2016, cada 5 dies un defensor o defensora ha estat
assassinat.
La Taula Catalana per Colòmbia reitera el seu compromís amb la pau a
Colòmbia i amb el diàleg com a base per sembrar un Colòmbia justa i en pau.
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