
 
 
La Taula condemna les massacres de les darreres setmanes i expressa la seva preo-
cupació per la intensificació de la violència a Colòmbia  
 
La Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia alertem de la greu situació de drets humans en 
la que es troba Colòmbia i rebutgem de manera contundent les massacres perpetrades contra la població 
civil.  
 
Aquestes massacres es produeixen en mig d’un preocupant augment exponencial de casos de coronavirus 
al país durant els mesos de juny a agost1. El passat mes d’abril, diverses organitzacions i institucions de la 
comunitat internacional ja vam alertar de l’increment de la crisis humanitària al país2 i de la intensificació 
del conflicte armat com a conseqüència de la pandèmia mundial Covid-19. Aquesta situació no ha fet més 
que empitjorar. Per altra banda, fa només unes setmanes, la detenció preventiva de l’ex president Álvaro 
Uribe generava preocupació per les conseqüències en la polarització i canalització de la violència al país.  
 
Segons dades oficials de les Nacions Unides, només durant l’any 2020 s’han registrat almenys 33 massacres.  
És a dir, gairebé una per setmana3 i queden encara 7 per documentar. L’organisme alertava d’un augment 
de les massacres en un 30% durant els dos primers mesos de govern del president Duque4.  
 
La situació s’ha intensificat de manera alarmant aquest últim mes, registrant un total de 9 massacres al 
llarg del territori nacional:  
 

• 2 d’agost a Puerto Santander, Cúcuta (Nord de Santander) 6 persones assassinades  
• 11 d’agost al Barri de Llano Verde, Cali (Cauca) 5 joves afrodescendents assassinats  
• 16 d’agost a Samaniego (Nariño) 8 joves assassinats  
• 18 d’agost al Resguardo de Pialpí Pueblo Viejo, Ricaurte (Nariño) 3 indígenes Awá assassinats 
• 21 d’agost al corregimiento El Caracol (Arauca) 5 persones assassinades  
• 22 d’agost a El Tambo (Cauca) 6 persones assassinades  
• 22 d’agost a La Guayacana, Tumaco (Nariño) 6 joves assassinats  
• 24 d’agost a Venecia (Antioquia) 3 joves assassinats  
• 26 d’agost a Ábrego (Nord de Santander) 3 persones assassinades 

 
Altres factors apuntats pels analistes i organitzacions de drets humans és la escassa implementació integral 
de l’Acord de Pau5, especialment pel que fa la Reforma Rural Integral. Diverses organitzacions alerten que la 
intervenció de l’Estat als territoris es centra en l’increment de la militarització6 i no en solucions estructurals 
pels territoris més afectats per la violència. Així, per exemple, el 13 d’agost el Consejo Regional Indígena del 
Cauca (CRIC) denunciava la mort a mans de l’exèrcit nacional de dos comuners indígenes reclamants de terra 
en el marc del “Procés d’alliberament de la mare terra”7.  
 

                                                
1 https://cnnespanol.cnn.com/2020/08/20/los-casos-de-coronavirus-en-colombia-aumentaron-1-200-de-junio-a-agosto-
que-paso/  
2 https://www.taulacolombia.org/es/comunicado-publico-en-relacion-al-incremento-de-la-crisis-humanitaria-y-de-dere-
chos-humanos-en-colombia/  
3 https://www.elespectador.com/noticias/politica/mision-de-dd-hh-de-la-onu-ha-documentado-33-masacres-en-colom-
bia-en-lo-que-va-de-2020/  
4 https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/la-guerra-en-los-dos-primeros-anos-del-gobierno-duque/  
5 http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/185.asp  
6 https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/verdad/que-papel-ha-tenido-la-fuerza-publica-en-el-cese-del-
conflicto-armado/  
7 https://www.cric-colombia.org/portal/el-eco-de-la-voz-de-avelardo-liz-comunicador-indigena-asesinado-por-el-es-
tado-en-el-cauca-resonara-por-siempre/  



 
L’augment de les massacres es dona en un context d’elevada persistència d’estructures paramilitars – se-
gons la Defensoria del Poble en al menys un 90% del territori nacional8 – com, per exemple, les auto deno-
minades Autodefenses Gaitanistes de Colòmbia (AGC), Los Rastrojos i los Caparrapos, estructures assentades 
als territoris on les extintes FARC tenien presència. També veiem com la presència de grups vinculats a les 
dissidències de las FARC, de l’ELN o de grups narcotraficants afecta greument i posa en risc a la població 
civil.  
 
No podem oblidar que la reactivació de les massacres s’afegeix a la ja preocupant situació de persecució, 
amenaces i assassinats a líders socials, persones defensores de drets humans i ex combatents al país. Segons 
dades d’Indepaz, des de l’1 de gener fins al dia d’avui han estat assassinades 196 persones defensores i 
líders socials així com 41 ex combatents i signants de l’Acord de Pau9.  
 
Per aquests motius, des de la Taula llancem novament una crida urgent al president del Govern colombià, 
Ivan Duque, per:  
 

1. Avançar en mesures urgents que aturin l’onada de massacres i violència d’aquests últims mesos i 
garanteixin de manera efectiva els drets de les persones i comunitats afectades. Es fa urgent l’adop-
ció d’una política pública que respecti i garanteixi de manera efectiva els drets humans al país, així 
com el desplegament de rutes d’atenció ràpida, eficient i amb enfocament diferencial pels casos 
d’agressions individuals i col·lectives que s’estan presentant.   
 

2. Impulsar investigacions exhaustives, efectives i independents en relació amb els responsables ma-
terials i intel·lectuals de les massacres d’aquestes darreres setmanes.  
 

3. Avançar en la implementació integral de les mesures previstes a l’Acord de Pau, especialment les 
relatives a la Reforma Rural Integral inclosa al punt 1, així com aprofundir en mesures de prevenció i 
protecció individuals i col·lectives que siguin integrals, efectives i que garanteixin la vida de les per-
sones defensores.  
 

Instem a les institucions catalanes, al governs de l’Estat espanyol i a la Unió Europea que es pronunciïn de 
manera contundent vers aquests greus fets. I a que exhortin a l’Estat colombià a garantir de manera integral 
els drets humans al país, així com la deguda investigació i processament dels presumptes responsables dels 
fets recents de violència.  
 
Finalment, fem una crida a la comunitat internacional per a que es solidaritzi, denunciï i condemni enèrgi-
cament la greu situació de drets humans i la intensificació de la violència que afecta al país.  
 
 

TAULA CATALANA PER LA PAU I ELS DRETS HUMANS A COLÒMBIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
8 https://www.contagioradio.com/las-razones-que-explican-el-regreso-de-las-masacres-a-colombia/  
9 http://www.indepaz.org.co/lideres/  



 
 
 
 


