
La Missió catalana d’Observació Electoral
destaca el desenvolupament pacífic de la

jornada electoral per la presidència de Colòmbia

● La delegació ha valorat la professionalitat del personal de
l’administració electoral als centres de votació

● Tot i la violència preelectoral, la jornada va transcorre amb
tranquilitat i no es van registrar grans irregularitats

● La Missió catalana destaca per haver estat present a territoris i
zones rurals, gràcies a la feina històrica de la Taula per Colòmbia

● S’han registrat algunes incidències que la missió inclourà a
l’informe final juntament amb recomanacions, per tal de contribuir
en la millora de les pròximes eleccions

Bogotà, 31 de maig de 2022

Dimarts 31 de maig, dos dies després de les eleccions a Colòmbia, la Missió
d’Observació Electoral Catalunya - Colòmbia va explicar en roda de premsa i
des de Bogotà els resultats preliminars de la delegació catalana.

L’explicació i primeres valoracions de la missió van anar a càrrec de la diputada
del Parlament, Aurora Madaula com a cap política de la missió; Mar Aguilera,
presidenta d’ODEM i cap tècnica; David Minoves, director del Fons Català de
Cooperació pel Desenvolupament; i Natàlia Pelegrí com a membre de la Taula
catalana per la Pau i els Drets HUmans a Colòmbia.

En la compareixença van felicitar al poble colombià per l’organització eficaç i la
participació pacífica a les eleccions i van destacar la professionalitat tant del
personal de l’administració electoral com de les institucions presents als
centres de votació que va visitar els membres de la missió.

La Missió catalana ha estat una delegació de país amb representants de les
institucions, els municipis i la societat civil catalana solidària i compromesa amb
Colòmbia. Ha estat formada per 35 persones que van desplegar-se per 7
municipis de 5 regions colombianes: a la ciutat de Bogotà, Buenaventura (Valle
del Cauca), Santader de Quilichao (Nord del Cauca), Apartadó i Turbo (Urabà),
San Pablo i Cantagallo (Magdalena Medio).

En total la Missió va observar 39 centres de votació tant d’àrees urbanes com
rurals, des de l’obertura dels centres de votació, el transcurs de la jornada, el
tancament i el compteig de vots.

https://www.youtube.com/watch?v=MzPmylrz9hQ


En general es valora el desenvolupament pacífic de la jornada en la que no hi
va haver grans dificultats tècniques. Tanmateix la Missió va registrar algunes
incidències. Recull que la violencia preelectoral registrada a algunes regions
del país setmanes anteriors a la cita electoral hauria afectat negativament a la
participació, així com la presència de membres de la Força Pública fortament
armats dins i fora els centres electorals podia ser intimidatori per la ciutadania.

Pel que fa a les candidatures presentades s’ha detectat molt poca presència de
dones a càrrecs de lideratge i certa confusió en les targetes de votació que
incloïen dos partits que finalment no van concórrer a les eleccions i per tant no
podien ser votats. En relació a la presència de NARP (Comunitats negres,
afrocolombianes, raizales i palenqueras) i pobles indígenes, es va observar la
seva participació a les votacions i la seva presència com a membres de meses,
tot i que no es va apreciar documentació electoral amb la llengua pròpia dels
pobles indígenes.

La Missió també ha apreciat alguns indicis de compra de vots prop els centres
de votació així com el fet d’oferir als votants regals de baix cost a favor d’algun
candidat. Aquest actes s’han visualitzat a zones rurals on la delegació catalana
ha pogut constatar la mancança d’'observadors electorals internacionals.

La Missió d’Observació Electoral Catalunya - Colòmbia (MOEcatcol) va ser
convidada a desplegar una missió d'observació per part de la Comissió
Nacional Electoral (CNE) de Colòmbia. La MOEcatcol és independent de les
institucions governamentals i es va comprometre a romandre neutral i complir
la Declaració de Principis per a l'Observació Electoral Internacional i el Codi de
Conducta, així com les lleis de Colòmbia.
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