
 
 

Nota de premsa 
 

Colòmbia davant l’onada de violència: la societat civil exigeix respostes  
 
Ahir 21 de setembre i Dia Internacional de la Pau, diferents plataformes agrupades en el Comitè 
Nacional del Paro convocaren manifestacions a Colòmbia i a diverses ciutats com Barcelona. 
Des de la signatura de l’Acord de Pau, han estat assassinades més de 1.000 líders socials i 
persones defensores de drets humans.  
 
Aquest cap de setmana, en menys de 24 hores, s’han conegut dues noves massacres en zones 
rurals dels Departaments del Cauca i Nariño, amb 11 persones assassinades, la majoria d’elles 
joves, 7 dels quals eren pobladors del territori ancestral del Consell comunitari Cerro Teta 
(Buenos Aires, Cauca).  
 
 

Barcelona, 22 de setembre de 2020	
 
Colòmbia viu un dels períodes més violents dels últims anys. Durant els mesos d’agost i setembre han estat 
perpetrades 22 massacres i, a dia d’avui, des de la signatura de l’Acord de Pau, han estat assassinades 
més de 1.000 líders socials i persones defensores de drets humans, així com també més de 200 persones 
ex combatents (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – Indepaz) 
 
Durant l’any 2020, Nacions Unides ha documentat almenys 22 massacres - amb relació a les 11 registrades 
durant l’any 2017- mentre que les dades d’Indepaz assenyalen almenys 61 massacres i 244 persones 
assassinades només durant l’any 2020.  
 
D'altra banda, i en el marc d’una pandèmia que no ha reduït sinó augmentat de manera exponencial les xifres 
de violència, pels primers mesos de l’any 2020 Colòmbia registra almenys 34 assassinats per part de la 
força pública (Indepaz).  
 
El passat 9 de setembre Javier Ordoñez va ser brutalment colpejat i assassinat per part d’agents de la 
policia al Comando de Acción Inmediata (CAI) del Barri Villa Luz, a Bogotà. Aquests fets han provocat 
una onada de protestes, mobilitzacions i concentracions nacionals i internacionals. Les protestes han estat 
fortament reprimides, criminalitzades i estigmatitzades per part del govern nacional i han deixat com a resultat 
14 morts, la majoria joves entre 17 i 28 anys.   
 
El greu context en què es troba el país també ha provocat la indignació i resposta per part de la societat civil 
internacional. Organitzacions i plataformes de Drets Humans veuen amb gran preocupació la resposta 
repressiva i militaritzada del govern actual davant la intensificació de la violència, dirigida principalment a les 
comunitats i col·lectius que reclamen justícia, veritat i reparació, així com també vers les persones que 
exerceixen el legítim dret a la protesta.  
 
El passat mes d’abril diferents institucions, portaveus de grups parlamentaris i organitzacions de la societat 
civil internacional alertaven sobre l’increment de la crisis humanitària i la intensificació del conflicte 
armat al país. Les advertències fetes des de fa mesos per part de diferents sectors socials segueixen afectant 



 
especialment i de manera contundent i diària a dones, joves, comunitats i pobles indígenes, afrodescendents i 
organitzacions sindicals i camperoles.  
 
Diferents plataformes agrupades en el Comitè Nacional del Paro fan una crida a la mobilització en defensa 
de la vida, contra la brutalitat policial i en exigència d’una reestructuració de la Policia Nacional i de la 
derogatòria del Decret 1174, considerat una de les reformes laborals més regressives dels darrers 30 anys. La 
Societat civil de Barcelona ha convocat una concentració avui a Plaça Sant Jaume, a partir de les 20h.  
 
Les mobilitzacions són convocades en resposta a la insostenible situació de violència que viu Colòmbia des de 
fa mesos i que adverteix que l’any 2020 pot arribar a ser el període més violent des de la signatura de l’Acord 
de Pau, en novembre de 2016.  
 
#21deseptiembre 
#ColombiaEnAlertaRoja  
#NosEstanMasacrando 
#LasVidasNegrasImportan 
 
 
Per a més informació  
 
21 de setembre de 2020. Organitzacions internacionals de la societat civil rebutgem l’ús desmesurat 
d’armes de foc i abusos policials a Colòmbia  
 
17 de setembre de 2020. Catalunya referma el seu compromís amb la defensa dels drets humans i la pau en 
una reunió amb la governació de Nariño davant l’escalada de violència a Colòmbia.  
 
16 de setembre de 2020. Barcelona Acción de denuncia “Candela Viva” manifestación ante la brutalidad 
policial en Colombia 
 
14 de setembre de 2020. Pronunciament sobre Colòmbia de l’Alta Comissionada pels Drets Humans a la 45ª 
sessió del Consell de Drets Humans  
 
11 de setembre de 2020. Declaració del portaveu de l’Alt representant de la Unió Europea i vicepresident, 
Josep Borrell, sobre la violència a Colòmbia arrel de la mort de Javier Ordoñez  
 
11 de setembre de 2020. Grup confederal Esquerra Unitària Europea al Parlament europeu sobre la situació a 
Colòmbia. “El govern colombià ha de posar fi a la repressió i tornar el camí cap a la pau”.  
 
09 de setembre de 2020. Comunicat de la Taula sobre l’assassinat de Jorge Iván Ramos Camacho, ex 
comandant i dirigent del Consell Nacional del Partit Farc 
 
03 de setembre de 2020. Velatón davant el Consolat de Colòmbia a Barcelona. “No es normal la massacre” 
#ColombiaEnAlertaRoja  
 
02 de setembre de 2020. La xarxa europea Oidhaco condemna els fets violents i la greu situació humanitària 
a Colòmbia.  
 
26 d’agost de 2020. La Taula condemna les massacres de les darreres setmanes i expressa la seva preocupació 
per la intensificació de la violència a Colòmbia.  
 
28 d’abril de 2020. Taula Colòmbia. Greus conseqüències de l’emergència sanitària Covid-19 per a les 
persones defensores de drets humans a Colòmbia  
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