PARLAMENTARIS/ES DE L’ESTAT ESPANYOL EXIGEIXEN EL
COMPLIMENT ÍNTEGRE DE L’ACORD DE PAU A COLÒMBIA
CINC ANYS DESPRÉS DE LA SEVA SIGNATURA
32 integrants del Grup Interparlamentari per la Pau a Colòmbia, membres electes del Congrés,
del Senat, de l'Europarlament i de diversos Parlaments Autonòmics, pertanyents a una dotzena
de grups polítics diferents, subscriuen el pronunciament següent:

El pròxim 24 de novembre és el 5è aniversari de la signatura de l'Acord per la Fi Definitiva del
Conflicte subscrit a Bogotà el 2016 entre el Govern de Colòmbia i les Forces Armades Revolucionàries,
que posava fi a un conflicte armat intern de més de 50 anys i que havia provocat prop de nou milions
de víctimes.
La firma de l'Acord a Colòmbia va omplir d'esperança el país i el món sencer. En molt pocs mesos, les
taxes de violència van disminuir dràsticament alhora que creixia amb força la confiança popular en un
procés que assentava les bases per a una nova societat basada en principis de pau i justícia social.
Aquestes expectatives, però, aviat van començar a esvair-se. Un darrere l'altre, els eixos de l'Acord van
ser congelats o postergats per part dels successius governs colombians. Així la Reforma Agrària
Integral va ser completament ignorada, fins al punt que encara avui presenta un compliment menor al
3% del que s'ha acordat; la restitució de terres a la població camperola, indígena
i afrodescendent desplaçada forçadament, ha estat pràcticament nul·la; les alternatives sostenibles per
a la substitució de cultius il·lícits, abandonades; i el suport als projectes adreçats a la reincorporació
d'excombatents a la vida social, oblidat. Com a conseqüència, l'exclusió històrica dels pobles ètnics
colombians es perpetua i fins i tot s'agreuja, ja que els líders de la reclamació de terres usurpades són
objecte de nova persecució, en un clima d'impunitat estricta. De la mateixa manera, el capítol sobre
enfocament de gènere i tot el que fa referència als col·lectius LGTBI a penes ha estat implementat en
un 20%, amb la qual cosa unes i altres continuen sent objectius predilectes del paramilitarisme i altres
grups armats. Des del 2016 han estat assassinades 176 líders i defensores de drets humans.
De fet, el clima de violència per l'auge de grups armats il·legals, especialment els neoparamilitars, les
violacions de drets humans especialment sobre defensores/es i líders/es socials, així com la
militarització creixent de la vida social del país i l'augment de la repressió violenta per part de la Força
Pública davant de les reivindicacions populars, s'ha incrementat any rere any fins a superar els índexs
de violència anteriors a la signatura de l'Acord. Des de la signatura de l'Acord de Pau han estat
assassinades 1267 persones líders socials i defensores dels drets humans i 292 excombatents en
procés de reincorporació. Des de començament del 2021 s'han documentat 87 massacres amb 293
víctimes. I durant les setmanes de l'Atur Nacional han estat assassinades 80 persones, alhora que,
almenys, 28 dones han estat víctimes de violència sexual.
Les últimes causes d'aquest caos no rauen només en persones que actuen individualment al marge de
la llei, sinó en factors estructurals que Colòmbia ha d'afrontar amb urgència, si vol viure en pau. Entre
elles cal assenyalar l'excepcional desigualtat social al país, l'exclusió social i política, l'espoliació i la
concentració de terres i la voraç actuació de les empreses transnacionals sobre els territoris i les
comunitats que els habiten.
A posar fi a aquests factors d'injustícia social contribueixen de manera decisiva, almenys en la fase
inicial, l’Acord de Pau de 2016, el primer objectiu dels quals és la consolidació d'un Sistema Integral
de Veritat, Justícia, Reparació i No Repetició, com a condició fonamental per a una pau duradora.
Per això, els sotasignats, membres del Congrés dels Diputats, del Senat, de diferents Parlaments de
l'Estat espanyol, i membres de diversos grups polítics, considerem avui de la màxima rellevància i
urgència política:

Ø FER UN CRIDA PÚBLICA, després de cinc anys de la seva signatura, per a la
Implementació integral de tots els aspectes de l'Acord per a la Terminació
Definitiva del Conflicte, per tal de fer possible una pau justa i sostenible al país.
Ø REITERAR el nostre suport inequívoc al procés de pau i, en particular, al Sistema
Integral de Veritat, Justícia, Reparació i Garanties de No Repetició conformada per la
Comissió per a l'Aclariment de la Veritat (CEV), la Jurisdicció Especial per la Pau (JEP) i la
Unitat de Cerca de Persones donades per Desaparegudes (UBPD).
Ø INSTAR el Govern espanyol i la Unió Europea a què adoptin una posició més proactiva i
emprin tota la seva capacitat diplomàtica davant el Govern colombià per eliminar els
obstacles al Procés de Pau.
Ø URGIR el Govern colombià a reprendre les converses amb l'Exèrcit d'Alliberament
Nacional per assolir una sortida negociada i definitiva del conflicte, així com adoptar
mesures efectives per al desmantellament dels grups paramilitars vigents.
Ø INSTAR FORMALMENT el Govern espanyol i la Unió Europea perquè s'impliquin en
l'observació internacional dels processos electorals que tindran cita a Colòmbia el 2022,
per tal de revelar i impedir la compra massiva de vots que hi ha algunes organitzacions
de Drets Humans ja denunciant.
SUBSCRIUEN, pel Grup Interparlamentari per la Pau a Colòmbia:
Congrés: Bustamante Martín, Miguel; Carvalho Dantas, María; Fernández Casero, Ana Belén; GomezReino Varela, Antón; Illamola Dausà, Mariona; Muñoz Dalda, Lucía; Pisarello Prados, Gerardo;
Villagrasa Quero, Noemí.
Senat: Escandell Grases, Adelina; Martínez Urionabarrenetxea, Koldo; Surra Spadea, Ana.
Europarlament: Miranda Paz, Ana; Urbán Crespo, Miguel; Villanueva Ruíz, Idoia..
Parlaments de:
Aragó: Sanz Remón, Álvaro
Astúries: Palacios García, Rafael Abelardo; Vallina de la Noval, Ángela; Zapico González, Ovidio.
Catalunya: González Herrera, Jessica
País Valencià: Castelló Cervera, Trinidad; Gómez Santos, Irene; Mira Rojano, Aroa; Rodríguez
Armigén, Cristina.
Extremadura: Jaén Barbado, Álvaro
Madrid: Lillo Gómez, Vanessa
Navarra: Perales Hurtado, Patricia
Rioja: Moreno Martínez, Henar.
Euskadi: Barrio Baroja, Carmelo; Etxebarrieta Legrand, Oihana; Gallástegui Oyarzábal, Miren;
Iturrate Ibarra, Iñigo; Martínez Zaton, Iñigo.
Extremadura: Jaén Barbado, Álvaro
Madrid: Lillo Gómez, Vanessa
Navarra: Perales Hurtado, Patricia
Rioja: Moreno Martínez, Henar.

