Taula Catalana per la Pau

i els Drets Humans a Colòmbia

COMUNICAT PÚBLIC
La Taula Catalana rebutja l’anunci de rearmament a Colòmbia
i mostra el seu compromís amb la Pau i els Drets Humans

Barcelona, 3 de setembre de 2019
La Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, formada
per 28 entitats, mostra el seu rebuig a l’anunci de rearmament d’un
grup d’exmembres de les FARCEP el 29 d’agost de 2019 i en general
a tot tipus de violència que fa incrementar el conflicte sociopolític del
país.
Aquestes declaracions afecten directament l'agenda de pau pactada a
Colòmbia i l’anhel de molts sectors de la societat civil que treballen a
favor de la recerca d'una solució pacífica al conflicte polític, social i
armat a Colòmbia i a l'establiment d'una pau completa al país.
Els esdeveniments es donen en un context en que les mesures previstes
a l'Acord de Pau per al desmantellament dels grups successors del
paramilitarisme, la Comissió Nacional de Garanties de Seguretat, la
Unitat Especial de la Fiscalia, el Sistema d'Alertes Primerenques i el Cos
d’Elit de la Policia, estan sense implementar o implementades
parcialment, o no compten amb el suficient suport polític i financer per
part de l'actual Govern colombià. En aquest context és imprescindible
que es mantinui la presència del Mecanisme de monitoreig i verificació
de les Nacions Unides a Colòmbia, així com l’Oficina de l’Alt
Comissionat de l’ONU pels Drets Humans.
L’amenaça d’un rearmament posa 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. Ambdós actors tenen l’obligació
de respectar l’Acord de Pau firmat el 2016.
Des de la Taula Catalana per Colòmbia instem als actors firmants de
l’Acord de Pau que s’hi mantinguin fidels; i a la Unió Europea i a la
comunitat internacional que intensifiquin el seguiment de la
implementació de l'Acord de Pau amb les FARCEP i augmentin els
esforços per aturar les violacions de Drets Humans i els assassinats
de persones defensores de drets humans i líders i lideresses socials
al país.
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