Taula Catalana per la Pau

i els Drets Humans a Colòmbia

COMUNICAT PÚBLIC
La Taula Catalana per Colòmbia condemna l’atac de l’ELN
Barcelona, 25 de gener de 2019
La Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia rebutja i
condemna l'atac amb cotxe bomba del passat 17 de gener perpetrat
contra l'Escola de Policia General Santander (a Bogotà) i expressa la
seva solidaritat amb les famílies de les 21 víctimes mortals i les 68
lesionades que va deixar l'atemptat.
La reivindicació de l'autoria de l'atac per part de l'Exèrcit d'Alliberament
Nacional (ELN) s'allunya del camí iniciat per a una sortida pacífica i
negociada del conflicte armat a Colòmbia. Afecta directament al procés
de pau amb el govern colombià que havia rebut el suport de sectors de
la societat civil nacional i internacional, així com de membres de la
comunitat internacional. Des de la Taula Catalana per Colòmbia
lamentem que el govern colombià hagi posat fi al procés de
negociació de pau amb l'ELN i hagi ordenat capturar els integrants
de la taula de diàleg per la pau que s'havia de dur a terme a l'Havana.
Les accions d'ambdues parts van en contra de l'agenda de pau de l'estat
colombià i en contra també l'anhel de molts sectors de la societat civil
que treballen a favor de la recerca d'una solució pacífica al conflicte
armat a Colòmbia i a l'establiment d'una pau completa al país. El
govern colombià té la obligació de respectar els acords firmats en
l’àmbit internacional i l’ELN l’obligació d’aplicar el Dret Internacional
Humanitari (DIH). El tancament d'espais de diàleg essencials per a la
superació de la violència armada, posen en risc tant la consolidació
d'una agenda de drets humans com la implementació de l'Acord de Pau
entre l'Estat colombià i les FARCEP.
Expressem la nostra confiança en els compromisos que els països
garants han pactat en el marc de les negociacions de pau entre el
govern colombià i l'ELN perquè aquest procés es reactivi al més aviat
possible. De la represa del diàleg depèn la vida de persones civils i
de membres de les comunitats més afectades pel conflicte armat,
indígenes, afrocolombianes, camperoles, persones defensores de drets
humans i líders i lideresses socials, que segueixen sent víctimes
d'assassinats, agressions i amenaces en el marc del conflicte armat.
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Fem una crida a la Unió Europea i als seus Estats membres, Suïssa i
Noruega perquè reiterin el seu suport a una sortida política
negociada del conflicte armat i que instin al govern colombià a
restablir els canals de diàleg amb l'ELN. També sol∙licitem a la
comunitat internacional que mantingui el seguiment de la
implementació de l'Acord de Pau amb les FARCEP; augmenti els
esforços per aturar les violacions de Drets Humans per posar fre als
assassinats de persones defensores de drets humans i líders i lideresses
socials; i vetlli perquè la conjuntura del país no deixi sense garanties la
protesta social i la defensa dels drets humans;
Finalment, esperem que el govern colombià actuï d'acord amb els
compromisos d'Estat cap als països garants del procés de negociació
amb l'ELN, i no perjudiqui la confiança dels actors de la comunitat
internacional que donen suport a la construcció de la pau a Colòmbia.
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