
“Solidaritat amb el poble nasa del Nord 

del Cauca, que pari el genocidi indígena! 

L’incompliment del acord de pau mata! 

 

Un nou assassinat al Cauca colombià ens trasbalsa, Albeiro 
Camayo, del poble nasa i excoordinador de la guardia indígena va 
ser assassinat el passat 24 de Gener al Resguardo Indígena Las 
Delicias, municipi de Buenos Aires. No és una mort aïllada, se 
suma als assassinats de Guillermo Chicame i Breiner Cucuñae, 
de tan sols 14 anys  tan sols deu dies abans. A més a més, també 
van segrestar durant unes hores al seu fill i nebot, menors d’edat. 
Aquestes morts se sumen a Argenis, Cristina Bautista, Bea Cano, 
Sandra Liliana,…. Totes persones que participaven activament del 
procés organitzatiu de l’Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca (ACIN). 

¿Perquè els maten? Per exercir el seu dret d’autogovern com a 
pobles indígenes, per posar límits al narcotràfic, per impedir el 
reclutament de menors per part dels grups armats, per defensar el seu territori des de la 
seva cosmovisió. 

 I qui els mata? Les morts més recents han estat atribuides al grupo armat denominat 
Columna Jaime Martinez. Son el resultat de més de 5 anys d’inclumpliment a l’acord de 
pau que ha fet tornar a les armes a moltes persones excombatents, i el narcotràfic ha 
sabut absorbir la seva experiència i logística per als seus fins. L’estat colombià observa 
passivament com el narcotràfic sembra el caos i la mort en una regió on li interessa 
debilitar els processos organitzatius. 

El poble nasa és un referent a Colombia d’autoorganització, lluita comunitaria en 
defensa del territori en el marc d'emergència climàtica global, d’autonomia territorial des 
de la noviolencia, de sobirania alimentària, etc. Però això sembla que no agrada als qui 
busquen domini i control sobre les seves terres. 

Desde Barcelona, a les organitzacions firmants, ens dol cada mort del poble nasa, així 
com la de tots i totes les lidereses socials assassinades arran l’acord de pau, que amb 
Albeiro, ja sumen 1300. També mantenim viva la memoria de totes les persones 
assassinades i violentades durant el paro nacional. A Albeiro, a Guillermo, a Breiner, els 
ha matat la Columna Jaime Martinez, però també l’estat colombià incomplint els acords 
de pau, també l’estructura global que sosté el narcotràfic i l'espoli de riqueses naturals. 

Demanem a les institucions catalanes i espanyoles un posicionament clar i una 
interlocució directa amb el govern colombià per a que freni inmediatamente aquest clima 
de guerra insostenible al Cauca. Enviem una forta abraçada a la família d’Albeiro i a la 
ACIN i acompanyem des des d’aquesta geografía llunyana la declaración d’estat 
d'emergència i crisis humanitaria.  Exigim el respecte al Dret Internacional Humanitari, i 
que es respecti i garantitzi la voluntat del poble nasa de no formar part d’una guerra que 
no els pertany. 

 

#SOSCauca #QuePareElGenocidioIndigena 



FIRMEN 

• Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, formada per:  

 Ajuntament de Lleida  

Assemblea de Cooperació per la Pau 

Associació Catalana per la Pau  

Centre Delàs Estudis per la Pau  

Comissió Catalana d’ajuda al Refugiat  

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya  

Cooperacció  

Entrepobles  

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament  

Foro Internacional de Víctimas  

Fundación Indera  

Fundació Pau i Solidaritat – CCOO Catalunya  

International Action for Peace - IAP  

Intersindical – CSC  

Justícia i Pau  

Colectiva de Mujeres Refugiadas Exiliadas y Migradas de Colombia en España  

La Fàbric@  

Lafede.cat  

Lliga dels Drets dels Pobles  

Nabowa - Xarxa per la Pau  

Mujer Diáspora  

Oxfam Intermón  

Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere  

REDS  

Sindicalistes Solidaris – UGT Catalunya  

Universitat Internacional de la Pau - UNIPAU 

• Colectivo Maloka  

• CiCra 

• La Fábrica 

• Sentimiento Cimarrón 

• Mujeres Pa'lante 

• La Ciutat Invisible 

• Candidatures d’Unitat Popular (CUP) 

• Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 

• Catalunya en Comú 

• Junts per Catalunya 

• Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans 

• Iridia - Centre de Defensa de Drets Humans 

• Associació MIGRESS 

• Asamblea Colombia Resiste 

• La Tregua 

• ÍTACA (Organització Internacionalista dels Països Catalans) 

• Ambdrets 

• Casa de la Solidaritat de Barcelona  

• Colectivo Retruco de Catalunya  

• Raíces Solidarias de Catalunya  

• CASAL: Col·lectiu Autogestionari de Solidaritat Àrea Llatina de Catalunya  



• Huitaca pacte per la vida i per la Pau 

• Observatori per l’Autonomia i els Drets dels Pobles Indigenes a Colombia 

(OADPI) 


