
 
 

La repressió a Colòmbia suma 18 víctimes mortals i 23 persones amb 
lesions oculars a mans de la força pública 

• La Taula Catalana per Colòmbia ens sumem al comunicat europeu que insta a 
la comunitat internacional a pronunciar-se per posar fi a la violència de la 
força pública i perquè es garanteixi el dret a la protesta pacífica. 
 

• Entre els centenars de persones ferides s’hi comptabilitzen 47 persones 
defensores de Drets Humans i la detenció de gairebé un miler de ciutadans 

 
Barcelona, 5 de maig de 2021 

La situació de violència a Colòmbia és extremadament greu des del passat 28 d’abril. Les 
manifestacions ciutadanes contra la Reforma Tributària que volia imposar el govern de Duque van 
mobilitzar el país. La proposta fiscal pretenia augmentar els impostos sobre la renda i productes 
bàsics d'un sector ampli de la població colombiana, profundament afectat per la crisi econòmica 
provocada per la pandèmia de la COVID-19. 

A causa del gran rebuig social expressat amb protestes socials pacífiques arreu del territori, el 
president es va veure forçat a recular en l’aplicació del projecte fiscal i va desplegar la força 
pública per reprimir les protestes ciutadanes. 

Segons xifres oficials proporcionades per la Defensoria del Poble, més de 800 persones han estat 
ferides i 87 estan desaparegudes. Avui segons el que publica la Campaña Defender la Libertad, 
18 persones han estat assassinades presumptament per la policia; 305 persones han estat ferides 
també per la policia en particular per l’ESMAD (equivalent a la BRIMO catalana), 23 de les quals 
han patit lesions oculars i 47 han estat persones defensores dels Drets Humans.  

La Taula Catalana per Colòmbia ens hem adherit al comunicat públic d'organitzacions 
internacionals que demana al Govern colombià acabar amb la repressió i garantir el dret a la 
protesta pacífica. 

L'Oficina de l'Alta Comissionada per als Drets Humans de l'ONU  i la Unió Europea ja han alertat 
sobre aquesta greu situació. El Parlament de Catalunya ha rebut amb gran preocupació les 
informacions que indiquen la repressió de les protestes socials, la gran majoria desenvolupades 
de forma pacífica, ha estat desproporcionada i que s'han perpetrat greus violacions als drets 
humans per part de la força pública a tot país. 

Les organitzacions civils catalanes que treballen amb i per Colòmbia, organitzades a la Taula 
Catalana per la Pau i els Drets Humans considerem urgent un pronunciament públic de la 
comunitat internacional per posar fi a la repressió a Colòmbia i instar al govern colombià perquè 
garanteixi el dret a manifestar-se i la vida de les persones que l’exerceixin. 

La solidaritat espontània a Catalunya ha convocat la tarda l’Àgora Juan Andrés, per mostrar el seu 
suport a les protestes socials i denunciar la repressió de la ciutadania colombiana per part de la 
policia. 
 

Per més informació i gestió d’entrevistes podeu contactar amb 
Maria Manyosa Masip - 679 528 577 

Comunicació@taulacolombia.org 


