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DONA INDÍGENA NASA VA 
VISITAR PALMA.

Recentment visità Palma, convidada per 
Pau amb Dignitat Illes Balears, la líder 
indígena nasa i delegada a Europa del 
Moviment de Dones contra la Guerra i 
per la Pau, Luz Mery Vanegas Tique. Va 
parlar  de  les  dones  en  el  marc  del 
conflicte  armat  a  Colòmbia  i  la  seva 
possible  solució.  En  el  seu  pas  per 
Palma va  ser  entrevistada  per  Maria 
Manyosa i Mònica Bestard del programa 
La  volta  al  dia  en  80  móns a  ONA 
Mallorca i  per  Neus  Albis en  el 
programa De nit de TV de Mallorca.

Escoltau aquí l'entrevista  a  ONA 
Mallorca
Vegeu aquí l'entrevista amb Neus Albis

DRETS HUMANS.

Colòmbia, país on més es violen els 
drets dels parlamentaris

El  senador  del  Partit  Liberal  Juan 
Manuel  Galán va  manifestar  que 
després  de  la  visita,  el  passat  5 
d'octubre, dels membres del Comitè de 
Drets  Humans  del  Comitè  de  la  Unió 
Interparlamentària,  UIP,  es  lliurarà  un 
informe  que  indica  que  Sri  Lanka  i 
Colòmbia  són  els  països  on  més  es 
violen  els  drets  humans  dels 
parlamentaris.

L'informe esmentat es presentarà l'abril 
de 2011 a Panamà,  quan la IUP faci la 
seva pròxima reunió. En aquest informe 
es donaran a conèixer les observacions 
que varen fer la presidenta del Comitè 
de Drets  Humans per  a  l'IUP,  Rosario 
Green,  i  el  secretari  general  d'aquest 
organisme, Anders Johnson.

Segons  Galán,  "entre  aquestes 
violacions  es  troben  els  casos  dels 
assassinats  de  la  Unió  Patriòtica, 
l'assassinat  de  Luis  Carlos  Galán,  les 
amenaces  als  congressistes,  els 
seguiments  il·legals,  les  intercepcions 
telefòniques  i,  evidentment,  els  casos 
que han tengut a veure amb farcpolítica 
i  parapolítica  en  els  quals  s’ha 
denunciat manipulació del procés."

En dies passats la senadora del  Partit 
Liberal  Piedad  Córdoba  va  dir  que 
també s'havia entrevistat amb  Johnson 
per  demanar-li  protecció  "per  la 
persecució judicial" de què era objecte, 
presumptivament  arran  d'oposar-se  al 
govern  de  l’anterior  president  Álvaro 
Uribe. Llegiu la nota completa.

MULTINACIONALS.

Paramilitarisme  i  empreses 
petrolieres en el Casanare.
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Foto extreta de la pàgina de l'USO Colòmbia

L'explotació  petroliera  en  el  Casanare 
ha estat acompanyada de manipulació, 
violència  i  negació  de  drets 
fonamentals.  En  aquest  context  fan  la 
seva feina empreses com BP, Ecopetrol 
i Ocensa.

L'USO  no  hi  va  poder  tenir  mai  una 
presència  directa  a  causa  de  les 
amenaces paramilitars com evidencia la 
declaració següent:  "En el  Piedemonte 
Llanero una de les principals tasques de 
la  força  pública  és  vigilar  la  Unió 
Sindical Obrera USO”. Segons Pedro 
Hernández,  cap  de l'estat  major  de la 
XVIII  Brigada  el  juliol  de  1997,  "La 
vigilància  a  l'USO  és  una  de  les 
missions  principals  que  han  de 
desenvolupar  militars  pertanyents  al 
Departament  d'Intel·ligència,  conegut 
com  la  Brigada  20".  Va  dir  "cal 
investigar l'USO per evitar que vengui a 
la  BP i  a  l'OXY  la  idea  de  crear  un 
sindicat".  (El  Espectador,  "Inteligencia 
militar  antisindical  en  petroleras".  20-
7/97)

BP i  les  relacions  de  poder  a 
Colòmbia. Història per no oblidar

La  multinacional  BP és  present  a 
Colòmbia  des  de  finals  de  la  dècada 
dels  80,  mitjançant  un  contracte 
d'associació per fer explotació petroliera 
en el departament del Casanare. El seu 
poder  polític  i  econòmic  va  fer  que 

influís en els governs de torn (Samper, 
Pastrana) per aconseguir eliminar de la 
Constitució  política  de  Colòmbia  un 
article que garantia "l'expropiació sense 
indemnització  per  raons  d'equitat", 
perquè  considerava  que  això  afectava 
els  seus  interessos  en  el  negoci 
petrolier  a  Colòmbia.  Una  segona 
mostra d'aquest poder s'expressa en la 
intenció  de  modificar  el  contracte 
d'associació en allò que fa referència al 
preu  base  que  es  va  acordar  per  al 
pagament del  preu del  cru. Els camps 
produïen: condensat (cru molt  lleuger), 
gas i cru. Llegiu la nota completa

Marxa contra  les  polítiques laborals 
de les multinacionals a Colòmbia

Font:  Agència  d'Informació  Laboral  de 
l’ENS
Organitzada  pel  Comitè  Sindical 
d'Empreses Multinacionals, integrat per 
sindicats adscrits a la CUT, es va dur a 
terme  recentment  a  Medellín la  2a 
caravana  de  protesta  contra  les 
polítiques laborals i antisindicals de les 
multinacionals assentades a Colòmbia.

Uns 350 sindicalistes varen recórrer la 
vall  d'Aburrá i  varen  fer  parades  en 
algunes empreses emblemàtiques, com 
Philip  Morris,  Coca  Cola,  Meodoro, 
Global de Pinturas (Pintuco), Parmalat, 
Noel, Holasa, entre d'altres.

Rosa  América  Peñalosa,  coordinadora 
de  la  caravana,  informà  de  l'èxit 
d'aquesta activitat i assenyalà que es va 
fer  per  denunciar  la  renitència de  les 
multinacionals  a  respectar  el  dret 
d'associació.  "Han  arrasat  la  mitjana  i 
petita  indústria  i  l'ocupació decent, 
fomenten la subcontractació a través de 
cooperatives de  treball associat, ordres 
de  prestació  de  servei,  contractes 
unipersonals  i  vendes  per  catàleg; 
paguen  salaris  irrisoris  i  en  alguns 
casos destrueixen el medi ambient", va 
assenyalar. 
Font: 
http://www.omal.info/www/article.php3?
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TRACTAT DE LLIURE COMERÇ.

L'"interès de Colòmbia" en un tractat 
que ens arruïna

Mario Alejandro Valencia
El  maig  de  2010,  en  plena campanya 
electoral,  quan  li  demanaren  sobre  el 
Tractat de Lliure Comerç (TLC) amb la 
Unió  Europea,  el  qui  aleshores  era  el 
candidat,  Juan  Manuel  Santos, va 
declarar  que  aquests  "sempre  deixen 
guanyadors i perdedors" i va afegir que 
encara així "el firmaria".

Conseqüent amb la seva promesa, el 6 
d'octubre el vicepresident de Colòmbia, 
Angelino  Garzón,  va emprendre  una 
gira  de  catorze  dies  per  Europa  per 
cercar  l'aprovació  d'un  tractat  de  lliure 
comerç  que  arruïna  els  lleters 
colombians,  no  sols  els  petits  i  els 
mitjans, sinó a tots els lleters.

Un  TLC que acabarà de trencar el que 
queda de la producció alimentària i que 
lliurarà  en  safata  de  plata  a  les 
transnacionals europees (exemple:  BP, 
Hocol,  Unió  Fenosa,  Endesa,  Gas 
Natural, Anglogold Ashanti) les riqueses 
naturals  no  renovables  del  nostre 
territori,  com és  evident  en  la  política 
minera,  petroliera  i  ambiental  que  va 
deixar l'anterior govern i que ha promès 
continuar el de Santos, sota la figura de 
les  "locomotores".  Llegiu  la  nota 
completa

Demanen  accions  a  Colòmbia  per 
protegir drets humans en el TLC amb 
la UE.
L'Oficina  Internacional  de  Drets 
Humans-Acció Colòmbia (OIDHACO) va 
afirmar que el Govern colombià ha "de 
passar  de  la  paraula  a  l'acció"  en 
matèria  de  drets  humans,  perquè 
aquests  no  es  vegin  afectats  amb 
l'aplicació del Tractat de Lliure Comerç 
(TLC)  subscrit  amb  la  Unió  Europea 
(UE).

Representants  de  l'organització  varen 
assenyalar  que  es  reuniren  a 
Brussel·les  amb  el  vicepresident 
colombià,  Angelino Garzón  que visita 
Europa  aquests  dies,  a  qui  li 
demanaren per "les mesures reals" que 
el  nou  executiu  de  Colòmbia  prendrà 
per salvaguardar els drets humans.

A  més,  li  varen  exigir  que  Colòmbia 
complís  les  recomanacions  fetes  per 
Nacions Unides a aquest país per "sortir 
de  la  greu  crisi  en  drets  humans  que 
pateix",  va  indicar  OIDHACO en  un 
comunicat.

L'organització, que agrupa una trentena 
d'ONG, va mostrar la seva bona acollida 
al  "canvi  de  discurs  del  nou  govern 
colombià  respecte  a  temes  de  drets 
humans".

Va assegurar  que "veu amb bons ulls 
que es  parli  des  de la  presidència  de 
rescabalar els milions de víctimes que 
varen  ser  desposseïdes  de  les  seves 
terres a través de processos violents". 
Llegiu la nota completa

DONES.

Putumayo ret homenatge a les dones 
víctimes de la violència del conflicte 
armat

Divendres  8  d'octubre  de  2010,  per 
Ruta Pacífica de Dones

Un  dels  departaments  del  país  on 
l'impacte  del  conflicte  armat  ha  estat 
més  devastador  és  Putumayo.  La 
presència de persones armades legals i 
il·legals  en  constant  hostilitat  és  la 
causa  principal  de  la  situació  de 
violència permanent que es viu allà, la 
qual  cada  vegada  provoca  més  morts 
de  camperols,  indígenes,  dones  i 
infants.

En  aquest  context,  un  dels  casos  de 
violació  dels  drets  humans  més 
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representatius de Putumayo és el de la 
senyora  Blanca  Nieves  Meneses. 
Aquesta mare, cap de família, amb cinc 
néts  i  un  fill  menor  sota  la  seva 
responsabilitat,  va  viure  la  desaparició 
forçosa  de  quatre  de  les  seves  filles: 
Yenny  Patricia,  Mónica  Liliana,  Nelsy 
Milena  i  María  Nelly  Galárraga 
Meneses,  que varen ser raptades de la 
seva pròpia casa en el  municipi de La 
Dorada per paramilitars  pertanyents  al 
Bloc  Central  Bolívar  l'1  de  gener  de 
2001.

Durant  nou  anys,  la  senyora  Blanca 
Nieves i la seva única filla supervivent, 
Nancy  Galárraga,  varen  cercar  les 
seves filles i germanes, enfrontant-se a 
diversos  obstacles  humanitaris, 
institucionals i judicials. La seva llarga i 
penosa lluita per la veritat, la justícia i la 
reparació  són  dignes  de  veure i 
socialitzar com a exemple per a milers 
de  dones  a  Putumayo,  i  al  país,  que 
mantenen en silenci el seu dolor per la 
guerra.

Les  restes  de  les  quatre  germanes 
Galárraga varen  ser  trobades, 
exhumades,  identificades  i  lliurades  el 
juliol de 2010. El cas és emblemàtic, no 
tan sols per l'acumulació i  gravetat  de 
les  violacions  perpetrades  contra  elles 
(desaparició  forçosa,  tortura,  violència 
sexual  i  desplaçament),  sinó  perquè 
varen ser comeses contra joves i nines 
indefenses i vulnerables.  Llegiu la nota 
completa

DESAPAREGUTS.

A la recerca de 50.000 desapareguts: 
el gran drama colombià
EFE

La recerca de 50.000 desapareguts és 
un  gran  drama  a  Colòmbia,  on  el 
conflicte  armat  continua  llançant 
víctimes.  Queden moltes fosses sense 
exhumar i ferides sense tancar, mentre 
les famílies no cessen en la seva lluita 
per recuperar els seus éssers estimats.

La  decisió  del  Congrés  d'aprovar 
l'adhesió  de  Colòmbia  a  la  Convenció 
Internacional per a la Protecció de Totes 
les Persones Contra les Desaparicions 
Forçoses, adoptada el 2006 per  l'ONU, 
és un pas ferm per trobar la veritat.

Amb  gairebé  50.000  casos,  Colòmbia 
està  entre  les  nacions  amb  més 
desaparicions  forçoses  del  món,  va 
confessar  a  EFE el  coordinador  de  la 
Comissió  Nacional  de  Recerca  de  la 
Defensoria del Poble, Andrés Peña. I en 
un  context  "difícil"  perquè  "els  països 
que han començat a destapar els seus 
desapareguts  estan  en  situació  de 
postconflicte,  mentre  que  a  Colòmbia 
continua viva la confrontació armada”.

Segons aquest advocat especialista en 
drets humans, "es requereix un procés 
de més transició,  de voluntat política i 
que es comenci a contar la veritat" per 
tenir  resultats  en  el  delicat  procés  de 
recerca  i  reparació. Llegiu  la  nota 
completa

PARAMILITARS.

Per  tercera  vegada  les  Àguiles 
Negres  amenacen  una  important 
ONG nord-americana

Foto extreta de:
 http://www.semana.com/noticias-
nacion/tercera-vez-aguilas-negras-
amenazan-importante-ong-
estadounidense/146135.aspx
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DENÚNCIA  L’organització  defensora 
dels drets humans WOLA va demanar a 
funcionaris  dels  Estats  Units  i  al 
president Santos que s’investigassin les 
amenaces que havien  rebut.  Adverteix 
que  dos  activistes  ja  varen  ser 
assassinats.

Dimarts  19  octubre  2010.  L’oficina  de 
Washington  per  a  Llatinoamèrica 
(WOLA, per la seva sigla en anglès) i 
l'Associació  d'Afrocolombians 
Desplaçats  (Afrodes) varen  denunciar 
amenaces  de  mort  en  contra  seu. 
Segons  un  comunicat  de  WOLA, 
aquestes amenaces varen ser enviades 
a través d'un correu electrònic firmat pel 
grup paramilitar colombià conegut com 
les Àguiles Negres.

"Aquesta no és una amenaça en va", va 
dir  Gimena  Sánchez,  una  dirigent  de 
l'ONG.  "Això  és  extremadament 
inquietant. De fet, dos dies després de 
rebre  aquesta  amenaça  es  va  produir 
un  atemptat  contra  la  vida  d'un  líder 
d'Afrodes a la ciutat de  Cartagena", va 
agregar.

L'amenaça,  segons  l'organització,  va 
ser rebuda el 10 d'octubre, i el 12 va ser 
l'atemptat. El correu electrònic firmat per 
les  Àguiles  Negres  a  més  va  ser 
reexpedit  a  unes  altres  60 
organitzacions  que  defensen  els  drets 
humans  i  el  dret  a  la  terra,  en  les 
comunitats  de  la  costa  del  Carib  i  la 
costa del Pacífic.

L'amenaça enviada per  correu diu  "ha 
arribat  el  moment  d'acabar  amb  tots 
vostès". Agrega: "Considerin-se morts" i 
"tenim la intenció d'exterminar els líders 
(...),  els  que  posen  obstacles  amb 
protestes, reunions i esdeveniments".

L'organització  va  expressar  la  seva 
preocupació  perquè  ja  va  rebre 
amenaces com aquesta el maig i el juny 
passat. El 17 de juliol, un mes després, 
l’activista  Jair Murillo va ser assassinat 
a  Buenaventura. L'organització  també 

indica que un líder d'Afrodes va tenir la 
mateixa sort. Llegiu la nota completa

L'ENTREVISTA.

"Aquí  el  que  està  en  joc  és  la 
democràcia i no la llibertat de Piedad 
Córdoba"

En  una  entrevista  per  a  eldia.co,  la 
senadora Piedad Córdoba va dir sense 
embuts, que,  amb la mesura que s’ha 
pres contra ella a través del procurador 
d’inhabilitar-la políticament per 18 anys, 
es pretén la seva eliminació física.

"El  govern  pretén,  amb  el  vistiplau 
d'alguns expresidents, embolicar-me en 
el  mateix  paper  amb  què  varen 
embolicar  «Mono Jojoy»,  aprofitant 
l'eufòria d’aquells qui eleven el triomf de 
la mort sobre la vida, donant a entendre 
que  som  la  continuació  d'això  per 
justificar la meva mort", va indicar.

Quan li demanaren sobre què se cerca 
amb  aquesta  maniobra,  la  dirigent 
liberal subratlla que "aquí el que està en 
joc és la democràcia i no la llibertat de 
Piedad  Córdoba.  És  la  criminalització 
permanent davant l'opinió pública, de la 
lluita  per  la  pau,  pels  drets  humans  i 
sobretot de l'intercanvi humanitari".

Davant  l'interrogant  de  què  poden 
esperar  els  dirigents  sindicals  i  del 
moviment  popular  si  una  persona  tan 
destacada  de  la  vida  nacional  rep 
aquest  tracte  oficial,  respon  amb  el 
refrany  espanyol,  "hem  de  posar  la 
barba en remull" . I afegeix: el que avui 
passa  és  que  demà  es  redoblarà  la 
persecució contra els sindicats, que han 
posat  una  elevada  quota  de  sacrific 
amb  l'assassinat  de  mes  de  2.500 
líders, la xifra més alta al món".

I  emfatitza  encara  més.  "Els 
atropellaments s'intensificaran  contra 
els defensors dels drets humans, contra 
el  pare  Javier  Giraldo,  l'Assemblea de 
Pau,  el  Col·lectiu  d'Advocats,  la 
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Comissió  Colombiana  de  Juristes,  la 
Casa de la Dona, la Ruta Pacífica de les 
Dones, en fi, contra totes les ONG que 
defensen  els  drets  humans".  Llegiu  la 
nota completa

INDÍGENES.

Colòmbia:  90  indígenes  assassinats 
el 2010

Foto extreta de:
http://www.servindi.org/actualidad/33502

14  d'octubre,  2010.  L'Organització 
Nacional Indígena de Colòmbia (ONIC) 
va  denunciar  que  90  indígenes  han 
estat  assassinats  durant  l'any  2010, 
pertanyents  majoritàriament  a  les 
comunitats nasa, en el departament del 
Cauca, i wayúu, a La Guajira.

Els  autors  dels  assassinats  són 
membres  de  la  Policia  Nacional,  de 
l'Esquadró Mòbil Antidisturbis (ESMAD), 
de l'Exèrcit i de grups paramilitars.
Les  poblacions  indígenes  afronten  un 
context  general  de  violacions  greus, 
sistemàtiques  i  reiterades  dels  seus 
drets.

Luis  Evelis,  director  de  l'ONIC, va 
indicar  que  una  altra  problemàtica 
preocupant és el desplaçament forçós a 
què  han  estat  sotmesos  els  membres 
d'aquestes  comunitats,  per  grups  al 
marge de la llei. Llegi  u   la nota completa  

DESPLAÇAMENT FORÇÓS I 
TERRES.

Per violència abandonen 6,65 milions 
d'hectàrees

Bogotà  (Colprensa) |  19  d'octubre  de 
2010
6,65  milions  d'hectàrees  de  terra 
productiva  a  Colòmbia  han  estat 
abandonades a causa de la violència.

Així ho va indicar la Consultoria per als 
Drets  Humans  i  el  Desplaçament 
(CODHES) en  presentar  el  seu  tercer 
informe  sobre  la  situació  del 
desplaçament  forçós  al  país.  Explica 
que des de 1980 i fins al juliol de 2010, 
6,65  milions  d'hectàrees  varen  ser 
abandonades  pels  seus  propietaris  a 
causa  de  fets  violents,  relacionats 
majoritàriament  amb  grups  de 
paramilitars.

Per  arribar  a  aquestes  i  altres 
conclusions  varen  visitar  i  entrevistar 
10.433 llars de famílies desplaçades a 
68  municipis  de  26  departaments  del 
país, les quals havien estat víctimes de 
desarrelament  entre  aquells  anys. 
Llegiu la nota completa

Colòmbia:  de les fosses comunes a 
la consolidació del gran capital; Llei 
de terres de Santos.

Per  netejar  la  imatge  del  govern  de 
Santos els mitjans cerquen fer creure a 
Colòmbia i al món que Santos "tornarà 
la  terra  als  desplaçats"  i  "farà  una 
reforma agrària"... Res més allunyat de 
la realitat, encara que les aparences es 
basin  en  tanques  posades 
expressament  per  a  la  propaganda. 
Concretament  el  que  cerca  la  Llei  de 
terres  de  Santos  és  legalitzar  la 
despossessió  de  terres.  És  la 
consolidació  de  la  contrareforma 
agrària.

Per: Azalea Robles
 
“Cal promoure la mobilitat dels drets de 
propietat” Banc Mundial.

"En els  forns crematoris,  els  vivers de 
caimans i les fosses varen desaparèixer 
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moltes  víctimes  de  la  contrareforma 
agrària a Colòmbia" supervivent.

El que cerca la Llei de terres de Santos 
és  legalitzar  el  despossessió  de  les 
terres.  És  la  consolidació  de  la 
contrareforma agrària.

Els  milions  d'hectàrees  de  terres 
robades a les víctimes i els desplaçats 
pel terrorisme d'estat a Colòmbia estan 
a punt de ser legalitzats, mitjançant una 
jugada  política  molt  astuta  de  l'actual 
govern de J. M. Santos.

"El president Uribe es lamentava per no 
poder  muntar  hisendes  en  les  planes 
orientals  de  45.000  hectàrees:  es 
queixava de no poder eliminar la Unitat 
Agrícola  Familiar  (UAF),  que  és  una 
mesura  relativament  petita  de  terra,  i 
que el destorbava, deia el doctor Uribe 
(...).  A  l'article  69  es  diu  que  es 
desmuntarà la UAF(... ). Era del que es 
lamentava  Uribe..."  J.  E.  Robledo. 
Llegeixi la nota completa

IMPUNITAT.

Matança de Mapiripán continua en la 
impunitat

En  dies  passats,  el  president  del 
Col·lectiu  d'Advocats,  Rafael  Barrios 
Mendivil, i  el  director  executiu,  Alirio 
Uribe Muñoz, varen escriure una carta 
al  president  Juan  Manuel  Santos,  en 
què li sol·licitaven, en la seva qualitat de 
cap d'estat i de govern, que contribuís al 
compliment  ple  de  la  sentència  de  la 
Cort  Interamericana de Drets Humans, 
que va condemnar l'Estat colombià, per 
la matança de Mapiripán.

La sol·licitud la varen elevar arran d'una 
carta  que  l'exgeneral  Jaime  Humberto 
Uscátegui  Ramírez va  dirigir  al 
president  de  la  República,  en  la  qual 
qüestionava  la  decisió  judicial  que  el 
condemnà  en  segona  instància  per 
aquests  fets,  i  afirmava  que  tal 
condemna  s'hauria  produït  perquè  els 

defensors de drets humans,  integrants 
del  Col·lectiu  d'Advocats  "José  Alvear 
Restrepo", que han actuat en l'esmentat 
procés  penal  en  representació  de  les 
víctimes, Luis Guillermo Pérez Casas i 
Eduardo  Carreño  Wilches,  haurien 
falsificat  o  manipulat  les  proves  o 
comprat  el  testimoni  del  tinent  coronel 
Hernán Orozco Castro per comprometre 
de manera fraudulenta la responsabilitat 
penal del general Uscátegui.

Perquè ho consideram important, i  per 
aclarir-ho  més,  adjuntam  la  carta 
enviada, no tan sols al  president  Juan 
Manuel  Santos,  sinó  a  la  Cort 
Interamericana de Drets Humans, a la 
Cort  Suprema  de  Justícia  i  al  fiscal 
general de la Nació (suplent), Guillermo 
Mendoza Diago.

Agafat 
de:http://www.colectivodeabogados.org/
Masacre-de-Mapiripan-contínua-en
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