RESOLUCIÓ CAERIT 26/11/2020
El Parlament de Catalunya:
1. Constata la necessitat que el Govern colombià realitzi un pla detallat per a la implementació
integral de l’Acord de Pau que garanteixi una presència estatal en tot el país, especialment a les
zones amb els nivells més crítics de violència. És urgent que aquesta implementació es realitzi amb
la participació activa de les comunitats i estigui orientada a la garantia de drets, béns i serveis i no a
la militarització dels seus territoris.
2. Manifesta el seu suport al Sistema Integral de Veritat, Justícia, Reparació i Garanties de No
Repetició i considera essencial el garantiment del seu funcionament, independència i autonomia.
3. Manifesta el seu suport a la tasca que realitzen les persones defensores de drets humans i líders i
lideresses socials a Colòmbia i constata la necessitat que el Govern colombià dissenyi i apliqui una
política pública integral i eficaç en matèria de garanties, prevenció i protecció en totes les regions
de país que inclogui el que està previst a l’Acord de Pau. Específicament, creu necessari que es
realitzin investigacions ràpides i imparcials per arribar als responsables materials, intel·lectuals i les
seves estructures –incloent l’aclariment dels vincles amb elits polítiques, econòmiques i militars–, i
que s’enforteixin les mesures col·lectives de prevenció i protecció tenint en compte l’enfocament
diferencial ètnic, territorial, gènere, edat, etc.
4. Constata que cal impulsar de forma integral les mesures acordades en el punt 3.4 de l’Acord de
Pau. Concretament a dissenyar una Política pública efectiva de desmantellament dels grups hereus
del paramilitarisme a través de la Comissió Nacional de Garanties de Seguretat i avenços en les
investigacions de la Unitat Especial de Recerca de la Fiscalia per al Desmantellament
d’Organitzacions Criminals.
5. Reconeix la necessitat d’emprendre una reforma estructural de la Força Pública, enfortint un
sistema institucional de controls civils, una rendició de comptes que impedeixi l’ús ofensiu de la
intel·ligència militar i d’altres organismes de l’Estat, i a establir una política pública que garanteixi
el dret a la mobilització social i la protesta pacífica.
6. Trasllada aquesta Resolució al Govern de la Generalitat perquè faci les accions oportunes davant
del Govern espanyol per tal que s’avanci en la direcció del text aprovat.

