Colòmbia

la lluita pels drets humans al país de la impunitat

Què tens a les mans

A

Esperem que mitjançant aquestes
lletres pugueu conèixer una
part de la realitat no explicada
o encoberta per aquells que han
volgut eliminar els somnis dels
pobles llatinoamericans.

quest text que tens a
les mans és un treball
redactat, compilat i editat
per l’Espai Jove de la Intersindical-CSC. Forma part
del treball quotidià que portem a terme des de fa 5 anys
en l’àmbit de la cooperació internacional, tant per
la defensa dels drets humans a Colòmbia, com per
la sensibilització de la ciutadania catalana vers les
injustícies globals i les desigualtats nord/sud.
Tenint en compte que per
dur a terme una aproximació encara que senzilla,
detallada i rigorosa és bàsic fer una ullada al passat
i als orígens, aquest quadern consta principalment
de dues parts diferenciades;
una part històrica on anirem
explicant fets rellevants de la
història del conflicte a Colòmbia, i una part més reflexiva sobre la situació dels Drets
Humans al país, tot destacant
la situació del jovent a la societat colombiana.
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Al final del quadern trobareu un epíleg amb conclusions sobre els temes tractats,
una breu explicació del treball que ha dut ha terme
l’Espai Jove per la defensa dels drets humans a Colòmbia i un llistat d’adreces
de pàgines web interessants
on podreu trobar informació per aprofundir sobre els
temes tractats.
El present treball és un intent de l’Espai Jove per clarificar certs aspectes de l’actual
conflicte colombià, decantant-se per una aproximació senzilla però no simple, i allunyada dels circuits

“d’informació” que, al servei de les oligarquies empresarials amb interessos econòmics clars (com per exemple
els del “Grupo Prisa”, amb
una concentració mediàtica a
l’Amèrica Llatina des de Mèxic fins l’Argentina), premeditadament aombren la realitat fent-la aparèixer com
complexa, i fins a un punt
incomprensible i avorrida.
Esperem que mitjançant
aquestes lletres pugueu conèixer una part de la realitat no explicada o encoberta per aquells que han
volgut eliminar els somnis dels pobles llatinoamericans.
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Descripció geogràfica

L

a República de Colòmbia està situada a l’extrem nord-oest d’Amèrica
del Sud, sobre la línia equatorial, en plena zona tòrrida.

ca, a més del fet de fer frontera amb Panamà al nordoest, amb l’Equador i Perú
al sud, al sud-est amb Brasil
i a l’est amb Veneçuela.

Amb una extensió terrestre
d’1.141.748 km2, i 2.900 km
de costes banyades pel mar
Carib i l’oceà Pacífic, ocupa el quart lloc entre els països de Sud-Amèrica, i gaudeix per aquest motiu d’una
gran importància estratègi-

Hi conviuen a prop de 45
milions d’habitants (el 75%
a les àrees urbanes i el 25%
a les zones rurals), amb una
àmplia diversitat ètnica, ja
què hi ha unes 90 ètnies indígenes i 3 grups de població afrocolombiana.

Els raigs del sol cauen sempre amb la mateixa verticalitat, de manera que no hi ha
estacions, i les diferències climàtiques existents es deuen
a l’alçada, la qual cosa implica unes immillorables condicions per a la producció de
moltes varietats agrícoles i el
desenvolupament de la ramaderia.
Els recursos naturals inclouen també una gran riquesa al
subsòl, on hi ha explotacions
mineres i petrolieres.

A Colòmbia hi conviuen prop de
45 milions d’habitants (el 75%
a les àrees urbanes i el 25% a les
zones rurals), amb una àmplia
diversitat ètnica, ja què hi ha unes
90 ètnies indígenes i 3 grups de
població afrocolombiana.
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Història d’un conflicte

La colònia

La cultura espanyola va arribar
imposant-se sobre les cultures
natives ameríndies amb matances,
tràfic d’esclaus africans i milers de
formes diferents de dominació.

E

l 12 d’octubre de 1492,
amb l’arribada de Colom a terres d’Amèrica, es
va iniciar una de les transformacions culturals més
grans de la història de la
humanitat.
La cultura espanyola va arribar imposant-se sobre les
cultures natives ameríndies amb matances, tràfic
d’esclaus africans i milers
de formes diferents de dominació, donant lloc a una
gran barreja ètnica a tot el
subcontinent.
Colòmbia, anomenada en
aquell temps “Reino de la
Nueva Granada”, va ser un
dels països més influïts per
aquest fet històric, degut en
gran mesura a la seva excel·
lent posició geogràfica, la
qual va fer que fos considerada com la porta d’entrada a Amèrica del Sud, porta d’entrada de mà d’obra
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d’esclaus i de sortida de recursos naturals.
Poc a poc, el règim colonial anà dessagnant les terres
i el poble colombians, buscant no tan sols l’or i d’altres minerals sinó que alhora s’apropià de les terres i
les dones indígenes, explotà
els pobles en el seu conjunt
i n’exterminà les llengües
(chibcha, muisca, etc.).
A partir d’aquest moment
es va començar a gestar la
història de l’emancipació
colombiana.

La lluita per la
independència

D

urant els anys de la
conjuntura de les revolucions burgeses del continent europeu, la metròpoli espanyola negociava la
repartició de Portugal amb
francesos i anglesos, però
amb la captura de Ferran VII, Napoleó va trair

aquestes negociacions i va
atorgar a Josep Bonaparte el títol de rei d’Espanya
i emperador de les Amèriques.
El suport dels americans
era imprescindible per als
espanyols, ja que aquests
mantenien una guerra contra França, el 1812 es varen reunir a Cadis (Estat
Espanyol) alguns americans i peninsulars per a redactar una nova Constitució de caràcter liberal, però
que va gaudir només de dos
anys de vigència fins el dia
de l’alliberament de Ferran
VII, que en tornar al tro va
restablir l’absolutisme.
Poc després, Pablo Murillo, enviat pel rei espanyol,
va anar a Amèrica per “pacificar”, és a dir, per exterminar la revolució que s’estenia de Caracas al Darien,
independentment del cost
en sang que aquesta acció
tingués, fet que va fer enfurismar als criolls, que s’ha-
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vien mantingut lleials, i
que va posar en marxa els
diferents processos d’independència.
A Colòmbia, influïts també per les idees il·lustrades
de la Revolució Francesa,
tot va començar amb una
colla de fets liderats per
l’Antonio Nariño i el Camilo Torres, i més tard, pel
Simón Bolívar i el Francisco de Paula Santander, en
una sèrie de batalles iniciades al 1810 i concloses al
1819 amb la batalla de Boyacá i el Congrés d’Angostura, que varen conduir a
que el territori del virregnat de Nueva Granada es
constituís en la “República Federal de la Gran Colombia”.
El 17 de desembre de 1819,
després de les victòries militars, el Congrés d’Angostura va posar els fonaments
de la futura independència del país i va proclamar
la Constitució de la Repú-

blica de Colòmbia, ratificada oficialment per un
Congrés celebrat a Cúcuta
l’any després. La nova República tenia tres departaments que corresponien a
les audiències de Santa Fe
(en l’actualitat Colòmbia
i Panamà), Quito (Equador) i la Capitania General de Veneçuela, i el president de la República va ser
el Simón Bolívar, i Francisco de Paula, el vicepresident, però a partir de 1830
es van anar separant cada
un dels departaments de la
Gran Colòmbia, acabantse d’aquesta manera l’ideal
d’unitat dels pobles d’Amèrica del president Bolívar.
Desprès del període de les
independències es van presentar fortes divisions internes regionals i partidistes entre liberals i conservadors,
provocant contínues guerres
civils, com la “Guerra dels
1000 dies” a l’any 1889.
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Aquesta guerra va marcar
el canvi de segle i va suposar una gran derrota als liberals, que sempre havien promulgat la idea d’un
govern federalista en contra del centralisme conservador.
La guerra va ser aprofitada pel govern dels Estats
Units per planificar la separació de Panamà (3 de
novembre de 1903) de Colòmbia, aconseguint a canvi del seu “suport” als secessionistes, la llibertat per
construir un gran canal i
per controlar la zona pràcticament a perpetuïtat.

Simón Bolívar
(Caracas, 24 de juliol de
1783 - Santa Marta, Colòmbia,
17 de desembre de 1830) líder
revolucionari que va lluitar per
la independència de Veneçuela,
Colòmbia, Perú i Equador.

Els Estats Units van pagar a Colòmbia, com indemnització per la pèrdua
de Panamà, i durant els següents 20 anys, la quantitat de vint-i-cinc milions
de dòlars.
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La massacre de les
“bananeres”
“Els Estats Units semblen estar
destinats per la providència
per a farcir de fam i misèria a
tota l’Amèrica en el nom de la
llibertat”
Carta de Jamaica, Simón Bolivar

A

ixí, desprès dels espanyols, a principis del segle XX la presència imperial
dels Estats Units a Colòmbia ja era una realitat que
malauradament s’ha allargat
en el temps fins als nostres
dies. I l’anomenada “massacre de les bananeres” n’és un
punt de partida històricament simbòlic d’aquesta intromissió dels Estats Units a
la vida política colombiana i
al seu conflicte.
Desprès de molts intents de
vagues per part dels treballadors de la United Fruit
Company (empresa nordamericana exportadora de
bananes que portava 30 anys
aprofitant l’absència d’una
legislació laboral a Colòmbia, deixant als treballadors
sense protecció social i sense cap tipus de garantia ni
de llibertat per organitzarse, així com obligant-los a
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treballar més de 12 hores al
dia, 7 dies a la setmana), durant la tarda del 6 de desembre de l’any 1928, a l’estació
de tren de Ciénaga, mentre
els treballadors realitzaven
una vaga i esperaven reunir-se amb el governador del
departament del Magdalena, va tenir lloc la coneguda
“Masacre de las bananeres”,
que ha estat un dels pitjors
cops a la història de la classe
treballadora colombiana.
Desprès del aldarulls provocats per l’absència del governador a la reunió acordada
amb els treballadors, on la
població enardida i impacient cridava proclames contra
l’empresa i el govern, les forces armades van procedir al
desallotjament forçós en primer lloc, i després a l’assassinat d’aproximadament un
miler de treballadors.
Mai s’ha pogut conèixer la
xifra exacta, ja que els cossos
van ser portats en tren i llençats al mar.

Hegemonia conservadora i liberal

D

esprés de la separació
de Panamà, els conservadors van aconseguir
l’hegemonia política a Colòmbia per dècades, gràcies als diferents acords pactats amb els EEUU i amb
l’església. L’últim govern
va ser el de Miguel Abadía
Méndez, qui va haver de
sortir assetjat per la pressió
internacional que l’acusava
de la massacre dels treballadors de la United Fruit
Company.
Al 1930 els liberals van arribar al govern, i poc a poc
van iniciar reformes socials significatives. Després
del crac del 29, es va iniciar a Colòmbia un procés
d’enfortiment de la banca,
construcció d’infraestructures, i es va fer un intent
d’impuls d’una educació
superior i d’una reforma
agrària.
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Les diferents disputes entre els conservadors i els liberals no resolien la situació econòmica i social dels
camperols i dels treballadors expropiats i sense garanties laborals, per això
aquests, de mica en mica
es van anar organitzant per
demanar una millora de les
seves condicions, així com
la devolució de les seves
terres expropiades.
Jorge Eliécer Gaitán, líder
del liberalisme i candidat a
la presidència de la República, mal vist tant per un
sector del seu propi partit, com pels conservadors
i pels Estats Units, en suport a les classes populars va denunciar la massacre de les bananeres i altres
atacs contra la classe treballadora, i va impulsar mobilitzacions com la coneguda “Gran Marcha Contra
el Silencio”, seguida per
milers de persones.

Per fets com aquest, el 9
d’abril de 1948, en el moment en que a Bogotà se
celebrava la novena conferència panamericana que
donaria pas a la creació
de l’Organització d’Estats
Americans (OEA), el demòcrata fundador de la
UNIR (Unión Nacionalista Izquierdista Revolucionaria) Jorge Eliécer Gaitán
va trobar la mort a mans
d’un home desconegut, qui
va ser linxat desprès per
una gran massa de gent enfurismada.
La mort de Gaitàn va provocar una gran quantitat de disturbis en una jornada que va
deixar molts morts i ferits i el
centre de Bogotà destruït. tAquest dia es coneix a la història de Colòmbia amb el nom
de “El Bogotazo”, i es considera la data d’inici del període conegut com “La Violència” (1948-1957), que durant
anys va causar intensos desordres tant a la ciutat com al
camp.
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La població en un intent
per consolidar l’ideari liberal del Gaitán, va fer front
sense por a un gran exercit, enfortit des de Panamà i des dels Estats Units,
amb el resultat de més de
200.000 morts, de lluites
entre famílies, del desplaçament forçat de centenars
de milers de persones, de
l’odi entre liberals i conservadors, així com de la persecució política del partit
liberal i el partit comunista per part del govern.

J E Gaitán va denunciar la massacre
de les bananeres i altres atacs a la classe
treballadora. Va impulsar mobilitzacions com la coneguda “Gran Marcha
Contra el Silencio”, seguida per milers
de persones. Per fets com aquest,
el 9 d’abril de 1948 va ser assassinat.

En aquest context, molts liberals van recolzar lluites com
les de les anomenades “Autodefensas Campesinas Liberales”, moviments camperols
organitzats als departaments
de Quindío, Meta i Tolima
contra l’atrocitat de dirigents
conservadors i de les forces
de seguretat, i van ser dirigides per personatges com en
Guadalupe Salcedo o el jove
Pedro Antonio Marín, més
conegut com Manuel Marulanda Vélez, entre d’altres.
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El general Rojas Pinilla va intentar
una reforma militar basada en
la doctrina social de l’església
catòlica, similar al règim
nacional-catòlic de Franco.

Més endavant, al 1953,
amb l’objectiu d’aconseguir “la pau” entre liberals
i conservadors, els grups de
poder colombians van triar
un president que portés a
terme un procés de pacificació nacional i reconciliació. Això es va dur a terme
a través d’un cop d’Estat liderat pel general Gustavo
Rojas Pinilla, qui parapetat
en el discurs del “diàleg”,
va aconseguir la deposició
de les armes de la majoria
de les guerrilles liberals.
Aquest desarmament de les
guerrilles va ser aprofitat
pel General Rojas, per assassinar a molts dels assistents a les negociacions de
pau, sent alguns membres
de les “Autodefenses” els
que van sobreviure, i van
continuar la seva resistència desprès d’haver vist que
aquells liberals que havien signat acords amb el govern van ser assassinats.
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Al llarg dels dos anys següents, aquest president va
intentar una reforma militar basada en la doctrina
social de l’església catòlica,
amb la que va voler instaurar una política nacionalista i patriòtica per sobre del
que ell considerava un fracàs político-social dels partits tradicionals, i com a únic camí per a la cohesió
del poble colombià.
Immers en un clima de violència i crisi nacional, a
l’any 1957 el General Rojas
Pinilla va marxar del país
pressionat per l’assemblea
constituent després que en
una acció més de terror les
forces militars assassinessin unes 600 persones a la
principal plaça de toros de
Bogotà, perquè la seva filla
havia estat objecte d’una
xiulada popular.

raigües de la dictadura de
Francisco Franco amb l’objectiu d’estabilitzar el país,
i van fer un pacte per alternar cada quatre anys la
presidència de Colòmbia,
repartint-se a parts iguals
els càrrecs públics i excloent a tota la resta d’organitzacions polítiques, com per
exemple al partit comunista.
El partit liberal va ser el
primer en governar durant
aquest període al que se li
va donar el nom de Frente Nacional, i que va tenir
una durada de 16 anys.

A continuació, els liberals
i els conservadors es van
reunir a la ciutat de Benidorm el 1956, sota el paColòmbia, la lluita pels drets humans al país de la impunitat
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1960: Colòmbia en
conflicte, naixement
de les guerrilles
Aquells que van aconseguir
escapar de l’operació “Soberanía
Contra Marquetalia” van crear
la guerrilla de les FARC (Forces
Armades Revolucionarias de
Colòmbia), encapçalada per en
Manuel Marulanda Velez,
i amb el suport del Partit
Comunista Colombià.

A

començaments de la
década dels 60, just
desprès del triomf de la revolució cubana, el segon president del “Frente Nacional”,
en Guillermo León Valencia,
preocupat per la suposada
expansió del comunisme
al continent, va acusar a les
organitzacions camperoles
d’autodefensa de la creació
de “repúbliques independents” dins de Colòmbia.
Per aquesta raó va posar en
marxa amb el suport del
govern dels Estats Units,
amb J. F. Kennedy com a
president i en el marc del
Plan LASO (Latin American Security Operation),
un operatiu militar sense
precedents, amb la finalitat de destruir els procesos
camperols de les autodefenses que des del temps de
“La Violència”, havien organitzat diferents comu-
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nitats per la defensa de la
terra, desprès d’haver estat
expulsats de les seves propietats, o fins i tot per no haver tingut mai res propi.
Aquestes autodefenses havien ocupat diferents zones
despoblades, i havien establit les seves pròpies formes d’organització; fet que
va ser considerat com una
gran amenaça contra el govern, tot i que no eren més
que poques desenes de famílies, amb els seus nens i
nenes.
Una de les operacions militars més grans realitzada dins del Pla LASO va
tenir lloc el 1964, amb el
nom d’Operació Soberanía Contra Marquetalia, a
la que van participar uns
16.000 soldats amb suport
dels Estats Units, contra
un centenar de camperols
mal armats. Aquells que van
aconseguir escapar de l’operació van crear poc desprès
la guerrilla de les FARC

(Forces Armades Revolucionarias de Colòmbia), encapçalats pel que havia estat abans guerriller liberal,
en Manuel Marulanda Velez,
i amb el suport del Partit Comunista Colombià,
que, per aquella època, realitzava les seves activitats en
la clandestinitat.
Durant aquells anys van
haver múltiples manifestacions de l’organització popular, ja que havia un descontent generalitzat per la
dolenta situació econòmica,
social i política. Per exemple es van realitzar diferents vagues contra l’alt cost
de la vida i contra els impostos sobre les vendes, que van
donar lloc a la realització
d’una vaga general al 1965,
amb la participació de més
de 172.000 treballadors/es.
Aquest creixement del moviment reivindicatiu també
es va presentar en altres àmbits, dels que cal destacar el
moviment estudiantil, com
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és el cas del “Frente Unido”
impulsat pel sacerdot Camilo Torres Restrepo.

estendre’s, particularment
en els departaments de la
costa atlàntica colombiana.

En aquest context d’agitació
estudiantil, va néixer també al 1964 la guerrilla ELN
(Ejército de Liberación Nacional), i encara que també va tenir un important
component camperol, va
ser una guerrilla amb destacada presència estudiantil,
i que va ser especialment coneguda en aquell moment
per la participació del sacerdot revolucionari Camilo
Torres, qui va decidir formar part de l’ELN al 1965
i va morir en combat pocs
mesos desprès.

Posteriorment al 1970, en
un important moment d’auge populista a tota Amèrica
Llatina, va torna a la vida política colombiana, l’ex-general Gustavo Rojas Pinilla,
qui es va presentar a les eleccions del 19 d’abril d’aquell
any contra el candidat conservador Misael Pastrana,
a qui li corresponia el torn
en el “Frente Nacional”. El
dia del recompte de vots,
desprès d’un sospitós tall
de llum nacional, Pastrana va anunciar que havia
guanyat les eleccions, passant per sobre del gran suport que havia rebut el populista Rojas Pinilla.

A més a més, en el context internacional de divisió entre partits comunistes prosoviètics i pro-xinesos, va
néixer una tercera organització guerrillera de pensament maoista l’any 1965,
l’EPL (“Ejército Popular
de Liberación”), que en
poc temps va aconseguir

Aquest fet es va considerar
un frau i va produir, entre
d’altres coses, la formació
d’una nova guerrilla de caràcter principalment urbà,
el “Moviment 19 d’Abril”
(M-19). Un nou grup insur-
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gent el qual es va caracteritzar per la realització d’espectaculars accions propagandístiques.
Així, fruit de la situació política profundament antidemocràtica ocasionada pel
pacte dels partits tradicionals d’alternança del poder
durant el “Frente Nacional”, i el gran inconformisme de la població vers la situació econòmica i social
provocada per la gestió dels
diferents governs amb la
clara ingerència dels EUA,
en menys de 6 anys es varen crear quatre guerrilles a
tot el territori colombià.

El sacerdot revolucionari
Camilo Torres Restrepo
impulsà el “Frente Unido”.
S’integrà a la guerrilla ELN
(Ejército de Liberación Nacional)
l’any 1965 i va morir en
combat pocs mesos desprès.

Més endavant es van crear nous moviments armats, com va ser el Moviment Armat Quintin Lame
(MAQL), sorgit a principis
de la dècada dels 80, inspirat en un dirigent indígena del mateix nom, qui va
viure entre 1883 i 1967, i
qui va liderar durant anys
el moviment indígena de
lluita per la terra al oest del
país.
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Els anys 80, auge
del narcotràfic i del
paramilitarisme
Jaime Bateman, dirigent de
l’M-19, va morir l’any 1983
en un accident d’aviació; els seus
intents de conversa de pau en una
cimera a Panamà van quedar
suspesos.

D

es dels anys 70 Colòmbia esdevé un dels
principals països productors de narcòtics del món.
Encara que avui dia es coneix el país per la producció de cocaïna, durant els
70 va ser un dels principals productors de marihuana, fins que els Estats
Units van tenir la seva pròpia producció.
Posteriorment, amb l’auge
del tràfic de la cocaïna i amb
les grans quantitats de diners que deixava el negoci,
les famílies enriquides fruit
del narcotràfic van acollir
les estructures de les màfies
sicilianes, manegant el negoci mitjançant el segrest
i les armes, infiltrant-se entre l’oligarquia colombiana
i en la vida política i social
del país.
Aquest fenomen va ser mundialment conegut, gràcies
a obscurs i excèntrics personatges com ara Pablo Escobar o Gonzálo Rodríguez
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Gacha, alies “el Mejicano”.
La conformació dels perillosos càrtels de les drogues
a Colòmbia com el de Medellin i el de Cali, van afegir un problema més a la ja
complexa situació política,
social i de violència que vivia el país.
Durant el govern de Julio
César Turbay (1978 – 1982)
es va impulsar una forta
política de seguretat nacional, per tal de contrarestar
l’activitat subersiva i el narcotràfic.
Aquesta política va donar
com a resultat l’empresonament, la tortura, la desaparició forçada i l’assassinat
de moltes persones, algunes
relacionades amb els moviments insurgents o amb els
càrtels de les drogues, però
la majoria innocents, víctimes de la brutalitat policial i de l’estricta política de
seguretat que retallava exageradament els drets civils i
els drets humans.
Enmig d’aquesta situació, la guerrilla M-19 va
robar més de 5.000 ar-

mes d’un important batalló militar a Bogotá conegut com a “Cantón Norte”
a finals de 1979. Pocs mesos desprès va prendre l’ambaixada de República Dominicana també a Bogotà
durant 61 dies, amb un important nombre de diplomàtics estrangers, inclòs
l’ambaixador dels EUA.
Poc desprès, a l’any 1983
el dirigent del M-19
Jaime Bateman, va morir
en un accident d’aviació, i
els seus intents de conversa
de pau en una cimera a Panamà van quedar suspesos.
Per la seva banda, les FARC
van arribar a un acord amb
delegats del govern del president Belisario Betancourt
a l’any 1984 pel cessament
de les hostilitats i per la realització de diàlegs que portessin a canvis de caràcter
polític, social i econòmic
per tal de finalitzar la seva
lluita armada.
La realització d’aquest diàlegs no va agradar a bona
part de l’oligarquia terratinent, que al sentir parlar de
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necessitat de reforma agrària van veure amenaçats els
seus interessos com a propietaris del 67% de les terres productives del país.
Precisament aquesta reticència dels terratinents va
servir per donar origen als
primers grups paramilitars
tal i com es coneixen avui
dia, tot i que des del període de “La Violència” dels
anys 50, ja es coneixen experiències de grups paramilitars com els coneguts
amb el nom de “policía
chulavita” o “pájaros”.
Va ser durant la dècada dels
vuitanta quan es van organitzar els actuals exèrcits
paramilitars sota l’auspici
de terratinents, empresaris
i narcotraficants, composats
en molts casos per antics
membres i membres actius
de l’exèrcit o amb el seu suport, a més de la complicitat de polítics i dirigents locals.

Belisario Betancourt, president entre els anys 82-86,
també va cercar un apropament i una treva amb altres
grups insurgents, però aquests intents no van funcionar a causa de les diferències polítiques i de les
diferents postures dins del
govern i les forces militars.
D’una altra banda, els problemes econòmics del país
van complicar les coses a
Betancourt, ja que al gener
de l’any 85 el seu pla econòmic basat en donar prioritat a les exportacions i en
reduir en un 30% el dèficit
fiscal, va agreujar la recessió i no va agradar als sindicats, ni als partits d’oposició, així com tampoc als
creditors internacionals.
Enmig d’aquest panorama
de crisi econòmica, de violència generada pel narcotràfic, de naixement dels
nous grups paramilitars i de
dificultats en les negocia-
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cions amb les guerrilles, el
6 de novembre de 1985, 35
guerrillers del M-19 van
prendre el “Palau de Justicia”, seu de les corts de justícia nacionals a Bogotà.
La intervenció de l’exèrcit
va provocar una massacre
de grans dimensions en què
van morir 11 Magistrats,
32 civils, 33 guerrillers i 11
membres de les Forces Armades i del Departament
de Seguretat (DAS).

El 6 de novembre de 1985,
35 guerrillers del M-19 van
prendre el “Palau de Justicia”. La
intervenció de l’exèrcit va provocar
una massacre en què van morir 11
Magistrats, 32 civils, 33 guerrillers i
11 membres de les Forces Armades
i del Departament de Seguretat
(DAS).

Aquest terrible desenllaç va
acabar d’aguditzar la crisi política del país, i fins
al dia d’avui s’estan duent
a terme processos judicials contra els militars responsables de l’operació i
el propi president, ja que a
més de les morts provocades, dos estudiants van ser
torturats i dos insurgents
i 11 civils van ser desapareguts sense que mai més
s’hagin trobat els seus cosos, tot i que l’última vegada que van ser vists estaven
en mans de l’exèrcit.
17
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Genocidi de la UP

M

alauradament la història de la “Unión
Patriótica”, partit polític
nascut durant els anys vuitanta, mereix un breu capítol específic donada la
gravetat dels fets realitzats contra aquesta agrupació.
Especialment perquè el resultat del intent de pau que
va donar origen a aquest
partit, ha estat determinant de la dificultat posterior de consolidar un procés
de pau amb la guerrilla de
les FARC, que continua activa fins al dia d’avui.
Aquest partit polític es va
constituir el 28 de maig de
1985, fruit dels acords de
pau subscrits entre el govern de Belisario Bentancourt i la guerrilla de les
FARC.
Va néixer com un moviment ampli de convergèn-

cia democràtica del que
van participar a més dels
membres del partit comunista i alguns dirigents de
les FARC, moltes persones
que fins al moment havien
format part d’altres partits
d’esquerra, dels partits tradicionals, o fins i tot gent
que no pertanyia a cap partit, però que veia en la proposta de la UP una opció
política interessant, d’oposició al bipartidisme tradicional, que sorgia d’un procés de pau i que realitzava
propostes de reformes socials, econòmiques i polítiques que el país requeria
des de feia anys.
Al març de l’any 86 el partit es va presentar a eleccions per primera vegada, obtenint la major votació de
la història dels partits d’esquerra al país. Tot i que a
una gran distància dels resultats aconseguits per la
maquinaria política del bipartidisme, la UP va aconseguir 14 parlamentaris (5
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senadors i 9 diputats nacionals), 14 diputats departamentals, 351 regidors i 23
alcaldes municipals.
Aquests bons resultats electorals no es van veure amb
bons ulls ni pels sectors
dretans dels partits tradicionals, ni pels empresaris,
terratinents i narcotraficants, així com tampoc per
bona part de l’exercit.

Es va intentar dissenyar una
terrible estratègia d’extermini
contra els membres i dirigents de
la UP, que els sobrevivents han
anomenat genocidi polític.

Tots coincidien en considerar que aquesta agrupació política, amb força suport popular, esdevenia
una greu amenaça als seus
interessos. Per aquesta raó
van dissenyar una terrible
estratègia d’extermini contra els membres i dirigents
de la UP, que els sobrevivents han anomenat genocidi polític.
Paral·lelament al naixement del partit van començar els assassinats dels seus
membres. Alguns van ser
assassinats de manera se19

lectiva, altres van ser desapareguts i molts van morir
en horribles massacres.
Es calcula que les víctimes del
genocidi contra la UP han estat
unes 5.000 persones,
la majoria assassinades, altres
desaparegudes i torturades,
a més de centenars de persones
i famílies senceres desplaçades o
exiliades.
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En només dos anys, del
1985 al 1987, van ser assassinades unes 500 persones,
entre elles en Jaime Pardo
Leal, qui a més de ser jutge havia estat candidat presidencial per la UP.
Anys desprès també seria
assassinat un altre candidat presidencial, en Ber-

nardo Jaramillo Ossa, així
com tota la representació
parlamentaria del partit, la
majoria dels regidors i alcaldes/ses, i milers de militants de base.
Amb una gran responsabilitat per part de l’Estat colombià
tant per acció com per omissió davant dels fets, més de 20
anys desprès de l’inici del genocidi no se sap amb exactitud
quantes van ser les víctimes.

Es calcula que han estat
unes 5.000 persones, la majoria assassinades, altres desaparegudes i torturades, a
més de centenars de persones i famílies senceres desplaçades o exiliades.
Els pocs sobrevivents continuen en molts casos sent
amenaçats, i la majoria dels
crims continuen en total
impunitat.
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Finals dels anys 80.
Violència dels càrtels
de la droga

V

irgilio Barco va ser
president durant el període 1986-1990, i va haver
de fer front a una forta
oposició conservadora, als
assassinats constants dels
membres de la UP, als
nombrosos atemptats guerrillers i al terrorisme del
narcotràfic, sent aquests dos
últims els problemes més
inquietants de la seva gestió.
El govern va invertir en
l’enfortiment de les Forces Militars per tal de solucionar el problema creat
per la falta d’inversió estatal en certes regions i sectors socials, i va impulsar
un “Plan Nacional de Rehabilitación” i un “Plan
de Lucha contra la Pobreza” que no van suposar cap
canvi substancial de la situació dels menys afavorits.

Aquesta va ser en canvi
l’època de més enfortiment
econòmic i social del càrtel
de Medellin, ja que a més
dels milionaris guanys,
aquest va aconseguir una
gran capacitat d’influència
en sectors empobrits i cercles polítics, gràcies a la cons
trucció d’obres i habitatges,
i dels assassinats realitzats
per joves sicaris a qualsevol
persona que no estigués
d’acord amb les seves activitats.

dues figures, que van generar terror al país i van
instaurar un ampli poder
mafiós i paramilitar que
continua fins el dia d’avui.

El president Barco va mantenir una política de confrontació total amb els càrtels de les drogues, i va
cercar suport internacional
en la seva lluita antinarcòtics no només contra els productors, sinó també contra
els consumidors i comerciants internacionals, així
com els blanquejadors de
diners i els proveïdors d’armes pels traficants.

Es va dedicar durant un
temps a la política, aconseguint ser diputat nacional pel partit liberal, i fins i
tot va ser convidat a l’Estat
Espanyol a la presa de possessió del president Felipe
González al 1982, mentre
que al seu país instaurava
un macabre règim d’extorsió i assassinats anomenat
llei de “Plata y Plomo” (diners i bales).

Del cartel de Medellin es
van destacar especialment

Per altre costat hi havia en
Gonzalo Rodríguez Gacha,
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Per un costat hi havia el conegut Pablo Escobar qui va
construir moltes obres benèfiques com el programa
d’habitatges populars que
va anomenar “Medellin sin
tugurios” per tal d’amagar
en un principi el seu negoci de narcotràfic.

Pablo Escobar es va dedicar
durant un temps a la política,
aconseguint ser diputat nacional
pel partit liberal, i fins i tot va ser
convidat a l’Estat Espanyol a la
presa de possessió del president
Felipe González al 1982
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El liberal Luis Carlos Galán,
qui mantenia dins del seu partit
postures polítiques més democràtiques i avançades, va ser assassinat
l’any 1989. S’eliminaven, així,
les possibilitats d’un govern
d’esquerra o centre esquerra.

qui va fer aliances amb altres narcotraficants com els
germans Ochoa i en Carlos Lehder, per tal d’evitar
l’aprovació al parlament de
l’acord d’extradició amb els
Estat Units.
Aquests narcos van impulsar la creació de sanguinaris exèrcits paramilitars
anomenats “autodefenses
camperoles”, amb l’objectiu de fer la guerra contra altres narcotraficants,
aconseguir terres desplaçant a famílies camperoles i a la vegada contrarestar
el poder de la insurgència a
les seves zones d’influència,
ja que a vegades es convertien en obstacles a l’expansió del seu negoci i del seu
poder econòmic i militar.
Durant els darrers anys del
govern de Barco, les gestions per assolir la pau van
permetre arribar a un acord
amb la guerrilla M-19, a
partir del qual el grup es
va desmobilitzar i va inici-
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ar la seva participació a la
vida política i institucional amb la creació del partit polític “Alianza Democrática M-19”.
No obstant haver abandonat les armes, poc temps
desprès va ser assassinat en
Carlos Pizarro, màxim líder d’aquest moviment i
candidat a la presidència
de la República.
A aquest magnicidi, més
els dels candidats de la UP,
s’afegiria desprès el del liberal Luis Carlos Galán
(1989), qui mantenia dins
del seu partit postures polítiques més democràtiques i
avançades. Així doncs, assassinades les possibilitats
d’un govern d’esquerra o
centre esquerra, finalment
el nou president va ser un
altre liberal, en César Gaviria, qui va prometre continuar les idees de Galán
però que desprès havia de
demostrar tot el contrari.

Dècada dels 90.
Política i narcotràfic

C

ésar Gaviria va ser un
abanderat de les polítiques neoliberals. Va realitzar un fort procés de privatitzacions, desregulació
laboral i eliminació d’aranzels, que van deixar al país
en una gran crisi que encara avui dia afecta als sectors
menys afavorits del país.
El seu període de govern es
va caracteritzar per un increment dels índexs de pobresa, per la privatització
dels serveis bàsics, la fallida
de la petita indústria i de la
indústria nacional, un major empobriment del sector
agrari i el saqueig dels recursos naturals per part de
multinacionals, gràcies al
procés que va anomenar
d’obertura econòmica.
Al 1991, es va realitzar una
important reforma política i constitucional des-
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près de més d’un segle de
mantenir la mateixa constitució. Aquestes reformes
també van incloure canvis
en el sistema de Seguretat
Social i en el règim laboral,
així com reformes financeres i canviàries, que es van
complementar amb la modernització de la legislació
i amb un canvi estructural
de les institucions.
Durant aquest govern es
van desmobilitzar la guerrilla EPL (Ejército Popular
de Liberación), i una fracció de l’ELN (Ejército de
Liberación Nacional), però
es van suspendre els diàlegs
que es realitzaven amb la
guerrilla de les FARC, i es
va bombardejar la zona on
s’havien dut a terme.
Gaviria va haver de fer
front a diversos problemes
durant el seu mandat, com
la intensificació del narcoterrorisme d’en Pablo Escobar i en Gonzalo Rodríguez Gacha, els quals van

aconseguir que no s’aprovés el tractat d’extradició
amb Estas Units.

de la seva gestió investigat dins l’anomenat “Proceso 8.000”, pel sospitós
finançament de la seva campanya electoral. El seu ministre de defensa i l’administrador dels recursos de la
seva campanya van ser processats i enviats a presó per
aquests fets.

Finalment, Gacha va morir en enfrontaments amb
l’exèrcit i Escobar va fer un
pacte pel qual va aconseguir molts beneficis a canvi
del seu lliurament a la justícia. Des de “La Catedral”,
que més que una presó
semblava l’hotel del mafiós,
Escobar va continuar delinquint, fins que el van
amenaçar amb treure-li els
beneficis, raó per la qual va
decidir marxar de la presó
amb la subsegüent persecució per part de les forces
militars colombianes de la
DEA, dels Estats Units i
de narcotraficants enemics
seus, fins la seva mort el mes
de novembre del 1993.

“Un alijo de más de tres kilos de heroína fue hallado
el viernes por la noche en el
avión oficial dispuesto para
el viaje del presidente Ernesto Samper a la Asamblea de
las Naciones Unidas en Nueva York, y puso de nuevo en
ridículo a Colombia y a su
cuestionado mandatario.

A l’any 1994 va arribar a
Colòmbia un dels presidents més clarament connectat amb el narcotràfic:
Ernesto Samper. Aquest cap
d’Estat va passar bona part

Unidades antinarcóticos hallaron 14 paquetes de la droga en el portaequipajes delantero del aparato, perteneciente a la Fuerza Aérea,
tras una llamada telefónica
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A l’any 1994 va arribar a
Colòmbia un dels presidents
més clarament connectat amb el
narcotràfic: Ernesto Samper.

Com a mostra, aquesta notícia publicada al diari “El
País” de Bogotà:
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Ernesto Samper, per tal de netejar
la seva imatge, va endegar una ofensiva militar amb el suposat
objectiu d’eliminar el càrtel de
Cali (el mateix que li oferí suport
durant la seva campanya electoral)
i les guerrilles colombianes que
continuaven actives.

anónima al servicio de inteligencia del Ejército.

les àrees d’actuació del càrtel de Cali.

El embajador de EE UU
negó que su país tenga nada
que ver con el asunto. Entretanto, la ofensiva guerrillera
iniciada el jueves en el norte,
noroeste y noreste está afectando también a las grandes
ciudades colombianas.”

Al mateix temps al nordoest del país, Álvaro Uribe
Vélez, governador del departament d’Antioquia en
aquell moment, va realitzar
un procés de legalització de
grups paramilitars coneguts com “autodefensas”, a
través de la creació del que
va anomenar Cooperatives
de Seguretat “Convivir”.

(“Hallados 3 kilos de heroína en el avión del presidente
de Colombia” Diumenge 22
de setembre de 1996
PILAR LOZANO
Diari EL PAIS -. Bogotà)
Per tal de netejar la seva
imatge, va endegar una ofensiva militar amb el suposat objectiu d’eliminar
el càrtel de Cali (el mateix
que li oferí suport durant la
seva campanya electoral) i
les guerrilles colombianes
que continuaven actives.
No obstant els resultats no
van ser molt bons i només
van aconseguir un canvi en
24

entre familiars seus i paramilitars i/o narcotraficants,
com el cas del seu germà
Santiago, el seu cosí Mario (qui va ser detingut),
així com el trànsit de paramilitars i entrenaments en
terres de la família Uribe o
terrenys propers.

Molts d’aquests grups van
ser impulsats per grups de
terratinents i d’empresaris
propers al mateix Uribe, els
quals van realitzar un procés de suposada pacificació
a la zona, mitjançant la instauració d’un règim de terror i assassinats.
Sobre aquesta obscura època es realitzen actualment
investigacions judicials, que
encara que no comprometen directament a l’actual president de Colòmbia,
sí demostren forts vincles
Colòmbia, la lluita pels drets humans al país de la impunitat

Els darrers 10 anys,
fracàs de la pau i auge
paramilitar

E

l polític Andrés Pastrana, conservador i fill
d’expresident, va ser electe per a la presidència de
Colòmbia durant els anys
1998 - 2002. Desprès de la
realització de fortes accions
militars per part de la guerrilla, Pastrana va iniciar el
seu mandat amb el compromís de realitzar diàlegs
de pau amb aquestes.
Com a demostració de la
seva voluntat política, va
permetre la desmilitarització d’un territori de 42.000
km2 al sud-est del país conegut com la “zona de despeje”, que va ser la condició
de les FARC per iniciar els
diàlegs.
Al mateix temps però, va
iniciar la implementació
del “Plan Colombia”, un
pla aparentment de lluita
antinarcòtics que rebia di-

ners i suport tècnic dels Estat Units i que ha demostrat el seu objectiu real de
lluita contrainsurgent i el
seu caràcter militar, que ha
implicat una forta presència de tropes nord-americanes al país, amb la greu
pèrdua de sobirania que
això comporta.

ons humanitàries, ja que la
guerrilla havia capturat en
combats a més de mig miler de soldats i policies.
El fet de que les negociacions es realitzessin sense un
pacte d’alto al foc, va donar
lloc a moltes dificultats i
crítiques especialment dels

Fruit del desencant provocat pel
fracàs dels processos de pau amb
les guerrilles, a l’any 2002 va
arribar a la presidència amb un
fort discurs militarista, qui havia
estat creador de les “cooperatives
de seguretat Convivir”,
Álvaro Uribe Vélez.

Aquesta “zona de despeje” havia de servir per portar a terme les negociacions
de pau a partir d’audiències públiques, on una sèrie
de sectors de la societat colombiana podien plantejar
les seves propostes de negociació per tal de construir
la pau.
Durant 4 anys, la guerrilla
de les FARC-EP, juntament
amb el govern i representants estrangers, van discutir diferents temes i van
realitzar propostes, sense
arribar a gaires acords concrets, a excepció de la realització d’un intercanvi de
presoners de guerra per ra-
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sectors més dretans del país
recolzats en l’altaveu de la
majoria de mitjans de comunicació privats.
Una de les conseqüències del “Plan
Colombia” és la pràctica de fumigacions indiscriminades amb un produc
te verinós anomenat glifosat. Aquest
afecta a la salut humana, contamina
les aigües i no destrueix només els
conreus de coca, sinó també els
productes alimentaris que consumeix
o comercialitza la població camperola

Al clima de tensió provocat pels diàlegs enmig de la
confrontació armada, s’afegien les conseqüències del
“Plan Colombia”, amb fumigacions indiscriminades amb un producte verinós anomenat glifosat que
afecta la salut humana,
contamina les aigües i no
destrueix només els conreus de coca, sinó també
els productes alimentaris
que consumeix o comercialitza la població camperola.
El procés de pau va fracassar, ja que l’elit colombiana
no va mostrar cap voluntat política per a la realització de canvis substancials en el model econòmic
i en el sistema polític del
país. Les FARC-EP tampoc van demostrar una veritable intenció de fina-
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litzar la confrontació sota
l’argument de no creure en
la possibilitat de realitzar la
seva activitat política sense
les armes, desprès de la fatal experiència de la Unión
Patriótica.
De manera paral·lela a
les negociacions amb les
FARC, el govern de Pastrana va realitzar reunions
amb la guerrilla de l’ELN,
i es van realitzar trobades
fora del país amb participació d’organitzacions socials. També es va conformar un grup de països per
facilitar un eventual procés
de pau, com van ser l’Estat
Espanyol, França, Suïssa,
Noruega i Cuba, però malauradament no es va arribar a cap negociació concreta, ja que el govern de
Pastrana sota pressió dels
sectors més militaristes del
país no va permetre avançar cap a la proposta d’una
zona de trobada a Colòmbia per a la realització
d’una “Convención Nacio-

nal”, a la que es discutirien alternatives polítiques a
les causes que mantenien la
lluita de l’ELN.
Finalment, durant aquest
període va començar l’arribada massiva d’empreses
transnacionals, així com la
implementació de més megaprojectes, com per exemple els de producció d’agrocombustibes i projectes de
construcció d’infraestructures en el marc del “Pla
Puebla Panamà”, pla que
consisteix en la conversió
d’Amèrica Llatina en una
zona de “lliure” comerç, en
detriment del medi ambient i dels drets de la població local.
Fruit del desencant provocat pel fracàs dels processos
de pau amb les guerrilles,
a l’any 2002 va arribar a
la presidència amb un fort
discurs militarista, qui havia estat creador de les “cooperatives de seguretat Convivir”, Álvaro Uribe Vélez.
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Ell, qui avui dia és encara president del país, havia
estat a més de governador,
director de l’Aeronàutica
Civil a Medellín durant els
anys en que en Pablo Escobar es va dedicar a la política, i va tenir una propera
relació amb aquest i altres
narcotraficants i paramilitars del nord-oest del país.
Aquest president, conegut
com un dels més populars
de la història de Colòmbia,
va prometre acabar amb les
guerrilles en menys de 3
mesos gràcies a la seva política de “Seguridad Democrática”, que en termes reals, ha consistit en posar la
seguretat per damunt de la
democràcia.
El govern d’Uribe no ha volgut realitzar apropaments
amb les guerrilles per cercar una solució negociada del conflicte, i contràriament ha mantingut una
política de confrontació total.

A l’any 2002 les guerrilles
van ser incloses a les llistes
internacionals d’organitzacions terroristes, fet que
l’ha allunyat encara més de
la possibilitat de dialogar
amb altres països per facilitar de processos de negociació.
Uribe va preferir realitzar
diàlegs només amb els paramilitars, en un procés
força qüestionat que deixa molts interrogants tant
a Colòmbia com als mecanismes internacionals de
protecció de drets humans.
Aquest president ha rebut
el suport polític de la majoria del parlament, especialment d’un alt nombre de
parlamentaris vinculats al
narcotràfic i al paramilitarisme. Ha realitzat alguns
programes de subsidis socials que li han atorgat popularitat en els sectors empobrits, tot i què les polítiques
econòmiques del seu govern
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continuen la línia neoliberal de reducció de garanties laborals, privatitzacions,
reducció de la despesa social, i un exagerat creixement de la despesa militar
del país que en els darrers
anys ha sigut del 5% del
PIB de Colòmbia, consolidant l’exèrcit més gran
del continent sud-americà
amb gairebé mig milió de
membres.

Actualment s’està escrivint un
dels capítols més complicats de la
història colombiana,
amb l’aplicació de l’anomenada
Llei de Justícia i Pau, a partir de
la qual s’ha realitzat des del 2003
un procés de negociació amb els
grups paramilitars.

Actualment s’està escrivint
un dels capítols més complicats de la història colombiana, amb l’aplicació de
l’anomenada Llei de Justícia i Pau, a partir de la qual
s’ha realitzat des del 2003
un procés de negociació
amb els grups paramilitars,
que va aconseguir, segons
el govern, la desmobilització de 30.000 membres paramilitars, així com la consolidació de la impunitat al
país.
Aquest procés ha rebut
nombroses crítiques provi27

El procés de negociació amb els
paramilitars ha permès que aquests
confirmessin el què des de feia dècades denunciaven les seves víctimes
i les organitzacions de defensa dels
drets humans: els evidents vincles
entre paramilitars i militars actius,
polítics, terratinents, empresaris
nacionals i multinacionals amb
presència a Colòmbia.

nents d’organitzacions nacionals i internacionals de
drets humans, ja que el
92% dels paramilitars van
rebre el benefici d’indult.
El 8% dels que van passar a
càrrec de la justícia tindran
penes màximes de vuit
anys, i els caps han estat extraditats a Estats Units per
complir penes per narcotràfic, tot i que els terribles
crims de lesa humanitat comesos pels paramilitars superen els 60.000.
D’una altra banda, el procés de negociació amb els
paramilitars ha permès que
aquests confirmessin el què
des de feia dècades denunciaven les seves víctimes i
les organitzacions de defensa dels drets humans: els
evidents vincles entre paramilitars i militars actius,
polítics, terratinents, empresaris nacionals i multinacionals amb presència a
Colòmbia.
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Com a resultat d’això s’han
obert processos judicials
contra algunes de les persones esmentades pels paramilitars, però serà molt
difícil conèixer tota la veritat del què ha passat, sobretot perquè molts dels
que han participat de la violència paramilitar són els
mateixos que aproven les
lleis, investiguen, governen
i controlen bona part dels
estaments del poder.
Per tot això Colòmbia continua sent avui dia el primer
país del món on més sindicalistes són assassinats, on
s’han comès 950 execucions de civils per part de la
força pública en els darrers
5 anys, on el 65% de la població és troba sota l’índex
de la pobresa, i on 5 famílies posseeixen gairebé tots
els mitjans de producció.

idea que la seva superació
requereix d’importats canvis que permetin eradicar
les grans desigualtats econòmiques i la política de la
violència que ha estat una
constant durant tota la història.
De moment aquest no sembla ser l’interès de l’actual govern de l’Álvaro Uribe Vélez, però esperem que
el poble colombià sigui capaç de trobar una sortida a
la difícil situació en la que
es troba des de ja fa massa temps.

En termes generals es pot
concloure aquest ràpid recompte històric sobre el
conflicte colombià amb la
Colòmbia, la lluita pels drets humans al país de la impunitat
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Colòmbia, el conflicte i els Drets Humans

N
A Colòmbia existeix un conflicte
intern armat d’importants i
catastròfiques dimensions, en el
que, com ho demostren infinites
evidències, la població civil és la
primera perjudicada.

egada constantment
des de l’elit governant, la primera de les afirmacions que ha de fer-se per
molt obvi que sembli desprès de la lectura dels capítols anteriors i atenent al
dret internacional humanitari, és fonamentalment la
següent: A Colòmbia existeix un conflicte intern armat d’importants i catastròfiques dimensions, en el
que, com ho demostren infinites evidències, la població civil és la primera perjudicada.
Igualment, per a una major
comprensió de la situació
dels drets humans a Colòmbia cal tenir en compte que és a les zones rurals
més remotes, riques en recursos naturals, on el grau
de destrucció és el més alt,
així com el pitjor documentat. Així, la segona de les
afirmacions que s’ha de fer
és que aquella guerra, que
dura ja més de 40 anys,
està directament associada
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al gran problema de la terra, una terra rica i productiva, però tan sols per a uns
pocs que la posseeixen i que
aliats entre si, han fet grans
fortunes amb ella. Ens estem referint a l’aliança empresaris / govern / paramilitars.
Després de guanyar les eleccions amb una àmplia majoria i amb uns índex de popularitat altíssims, segons
exhibeixen constantment
els mitjans de comunicació
de masses, en l’actualitat
sembla confirmar-se la vinculació del govern d’Uribe
amb el narcotràfic i el paramilitarisme.
Cinquanta-nou parlamentaris (la majoria dels quals
són membres de la coalició
governant en el Congrés i
votants molts d’ells de la
“Llei de Justícia i Pau”), així
com més de mig centenar
de polítics regionals, estan sent processats formalment o són objecte d’inves-

tigacions preliminars per
les seves presumptes vinculacions amb grups paramilitars. Sembla clar, però,
que ni les lleis, ni els processos de desmobilització
de soldats impedeixen que,
encara avui dia, els grups
paramilitars continuïn actuant.

Paramilitarisme,
desplaçaments forçats
i apropiació de terres.

E

l paramilitarisme és
un problema arrelat a
la societat colombiana que
deu la seva existència i el seu
naixement a una estratègia
contrainsurgent que s’ha fet
servir des de la dècada dels
anys cinquanta, especialment per part de terratinents, amb el suport de
l’exèrcit i d’altres forces de
seguretat de l’Estat, amb
l’objectiu d’expandir el seu
poder territorial i apropiarse dels recursos naturals i
miners a les zones més riques del país.
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Són finançats per elits empresarials i terratinents, i
també pel narcotràfic. La
relació entre paramilitars, militars i polítics ha estat
àmpliament denunciada per
nombrosos informes d’ONGs
i per institucions internacionals
de Drets Humans.
Aquest triumvirat (empresaris, govern i paramilitars)
que, des de l’origen del conflicte, s’està apropiant de
les terres mitjançant manipulacions, amenaces i violència ja s’ha adjudicat la titularitat de 6 milions d’hectàrees al seu favor, en detriment dels seus veritables
propietaris, els milions de
camperols que s’han vist
obligats a fugir en la que ha
resultat una de les majors
crisis de desplaçats del món
(Sudan és el primer país
amb desplaçats forçats del
món i Colòmbia, el segon).
Es calcula que més de 4 milions de colombians/es han
hagut de fugir, bandejats,

desplaçats o exiliats, a causa
de la guerra, de les persecucions o de la pobresa, deixant les seves terres al darrera. Les riques terres d’un
país ple de persones pobres
o més aviat empobrides per
aquells que, protegits per un
vel d’impunitat o amb el patrocini de les democràcies
occidentals, maten o alimenten la guerra aportant diners i
armes, camuflant moltes vegades aquesta aportació sota la màscara de l’ajuda al
desenvolupament o la lluita
contra el narcotràfic, com
ho demostra l’infaust Pla
Colòmbia.
Gràcies a aquell pla, l’apropiació il·lícita de terres i el
desplaçament forçat no es
fan visibles, perquè el que
es veu arreu del món són
els brillants rètols de les
campanyes contra el narcotràfic àmpliament televisades.
Tothom coneix el fet que
a Colòmbia hi ha narco-
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tràfic, sembla que aquest
fet justifiqui la violència i
legitimi el desplaçament
forçat de la població
pagesa; però què passa
amb les famílies camperoles? Què els ha portat
a conrear coca on abans
havia cafè i plàtan? Quin
efecte produeixen les
fumigacions sobre la seva
salut i la de les seves terres? Què justifica una presència massiva de militars
colombians i estrangers a a
les seves propietats? Per què
no es cerca d’una vegada
una solució a aquest cruel
conflicte? A qui li interessa
mantenir la guerra?

Milions de camperols que s’han
vist obligats a fugir en la que ha
resultat una de les majors crisis de
desplaçats del món (Sudan és el
primer país amb desplaçats forçats
del món i Colòmbia, el segon).

Una sagnia de vides
humanes inadmissible

L

a prolongació del conflicte comporta conseqüències que seran difícils
de superar a curt termini.
A més dels combatents
d’una i altra banda, es calcula que, durant els últims
20 anys, han mort més de
31

La xifra de desaparicions forçades,
prou imprecisa, es troba entre les
15.000 i 30.000 persones des del
començament del conflicte.

70.000 persones civils (segons dades d’Amnistia Internacional), sent els grups
paramilitars – que actuen en
coordinació amb les forces de
seguretat o amb la seva aquiescència – els responsables de
la major part d’aquestes morts.
Altres dades són més imprecises, com per exemple
la xifra de desaparicions
forçades, que es troba entre les 15.000 i 30.000 persones des del començament
del conflicte.
Però encara hi ha més: als
darrers 10 anys, més de
20.000 persones han estat
segrestades i, en la majoria
dels casos, han estat bandes
delinqüencials les responsables, encara que mundialment s’ha donat a conèixer
només la responsabilitat de
les guerrilles, però aquesta
pràctica l’han fet servir també narcotraficants, paramilitars, i fins i tot membres
actius de les forces de seguretat, per raons econòmiques.
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El pitjor de la situació actual és que ls defensors i les
defensores dels drets humans, activistes socials o dirigents comunitaris que treballen per la pau i contra la
impunitat estan patint una
greu amenaça a causa de la
seva tasca i integritat personal.
Segons denuncies de les
pròpies organitzacions, entre el 2002 i el 2007, es
van registrar 75 violacions al dret a la vida de defensors de drets humans,
a més de centenars d’amenaces, detencions arbitràries, robatoris d’informació,
violacions als domicilis i
persecució policial i judicial.
Aquesta situació és provocada pel propi govern, que
insisteix en realitzar declaracions públiques equiparant el treball pels drets
humans amb la “subversió” i el “terrorisme”, fins
al punt d’acusar reconegudes organitzacions interna-

cionals de drets humans o
oficines de Nacions Unides
i membres de cosos diplomàtics, entre d’altres.
Un altre dels més escabrosos crims que es cometen contra la població civil
a Colòmbia són les anomenades de manera eufemística “execucions extrajudicials”, que entre gener del 2007
i juny de 2008 van costar la
vida de 535 persones, la majoria d’elles camperols/es i dirigents comunitaris, a mans de
les també anomenades, eufemísticament, Forces de
Seguretat de l’Estat.
Segons els darrers indicadors, aquestes xifres van en
augment. Cal, doncs, reflexionar sobre l’actual context de suposada desmobilització de paramilitars que
s’està duent a terme a Colòmbia des de 2003 (amb
suport de diners de la cooperació internacional). Sobre
la relació que existeix entre
la disminució (com afirma
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el president) dels assassinats de civils a mans d’aquests “para-soldats” els
darrers anys i l’augment dels
informes d’aquestes execucions sense judici a un país en
el que, com un joc de cinisme, no existeix la pena de
mort.
L’Informe per a l’Examen
Periòdic Universal de les
Plataformes de Drets Humans i Pau colombianes, va
afirmar recentment el següent:
“En el darrer quinquenni
s’ ha constatat un augment
del 67,71% en els registres
d’execucions extrajudicials
directament atribuïdes a
la Força Pública, lapse que
coincideix amb l’aplicació
de la política de “seguretat democràtica” promoguda pel govern actual, des de
la seva presa de possessió el 7
d’agost de 2002. Així, entre juliol de 2002 i desembre de 2007, s’ han registrat
almenys 1.122 casos d’execu-

cions extrajudicials atribuïbles directament a la Força Pública, enfront dels 669
casos registrats entre gener de
1997 i juny de 2002”.
L’Oficina de l’Alt Comissionat per als Drets Humans
de les Nacions Unides va
reconèixer “ la persistència
d’execucions extrajudicials
atribuïdes a membres de la
Força Pública, fonamentalment a l’exèrcit”, assenyalant a més que “algunes característiques comunes dels
casos denunciats són presentar les víctimes com a morts
en combat, alterar l’escena
dels fets abans de l’aixecament del cadàver i en la majoria de les ocasions fer que
la justícia penal militar assumeixi les investigacions.
Les investigacions avançades per les autoritats sobre
alguns d’aquests casos revelen que podrien haver estat
motivats per la pressió per
obtenir resultats i l’ interès
d’alguns membres de la Força Pública d’obtenir a par-
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tir d’aquests resultats una
sèrie de beneficis i reconeixements”.
Però, tot i aquestes espantoses xifres i dades, presents en
centenars d’informes d’organitzacions i institucions
nacionals i internacionals
(com ara Amnistia Internacional, International Crisis
Group o Nacions Unides), el
govern continua afirmant
que a Colòmbia no existeix
un conflicte i que la situació de violència que es viu
està provocada per “bandes
delinqüencials” vinculades
al terrorisme internacional,
que són una malaltia i que
es presenten com el problema a eradicar.

En el darrer quinquenni s’ha constatat un augment del 67,71% en els
registres d’execucions extrajudicials
directament atribuïdes a la Força
Pública, coincidint amb l’aplicació
de la política de “seguretat democràtica” promoguda pel govern actual,
des de la seva presa de possessió el 7
d’agost de 2002.

Però, quines poden ser les
causes d’aquesta “malaltia”? No seran les guerrilles
part d’un problema major
que no va començar amb
elles, sinó que, per contra,
hagi ocasionat el sorgiment
de les organitzacions insurreccionals?
33

La situació actual de
les guerrilles
Les guerrilles colombianes que
continuen actives són dues:
l’Exèrcit d’Alliberament Nacional
(ELN) i les Forces Armades
Revolucionàries de Colòmbia –
Exèrcit del Poble (FARC-EP)

L

es guerrilles colombianes que continuen
actives són dues: l’Exèrcit d’Alliberament Nacional (ELN) i les Forces Armades Revolucionàries de
Colòmbia – Exèrcit del Poble (FARC-EP), la primera d’origen principalment
urbà i la segona d’origen
camperol.
Des de finals dels 60 i fins
avui dia han mantingut
la lluita armada com a via
d’oposició contra els successius governs i entre les
seves exigències per a unes
eventuals negociacions de
pau, s’hi troben per exemple la realització d’una reforma agrària, la nacionalització dels recursos, la
reestructuració de l’exèrcit,
una major inversió social i
la redistribució dels ingressos nacionals.
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Titllades, amb l’acostumada retòrica dels gurus del
capitalisme neoliberal, com
a grups “narcoterroristes”,
estratègia lingüística encaminada vers la justificació de la contrainsurgència, durant els darrers anys
han rebut molts cops provinents de l’exèrcit colombià, amb el suport del govern dels Estats Units, a
través de l’impuls de plans
militars com el “Plan Colombia” o el “Plan Patriota”.
Aquests grups han rebut
també fortes acusacions els
darrers anys pel no-compliment del dret internacional
humanitari (especialment
per la retenció d’hostatges),
en el que ha estat un procés de degradació del llarg
conflicte colombià, que ja
compleix 45 anys. Finalment, l’any 2002, degut a
una forta pressió política
des de Colòmbia, aquests
dos grups van ser inclosos
per part de la Unió Euro-

pea en el seu llistat d’organitzacions terroristes, fet
que va accentuar la seva estigmatització i aïllament, i
ha dificultat que es tornin a
establir diàlegs .
Sota aquest panorama,
sembla ser que a la guerra
colombiana hi passa de tot,
però el que sembla no haver-hi són oportunitats per
a un debat públic obert a
un país en el que el simple
fet d’esmentar la paraula
“diàleg” ara per ara resulta
ridícul davant les estructures autoritàries d’un govern
que té per estratègia repetir,
una vegada i una altra, que
el conflicte armat no existeix, minant així les proteccions que el dret internacional pot oferir en aquestes
circumstàncies i blindant
amb més impunitat la seva
llibertat per fer i desfer.
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Els i les joves a Colòmbia

L’aigua i els
peixos
La pràctica terrible del paramilitarisme continúa ara sota un nou
nom: les Àguiles Negres.
Un nou nom, però el mateix
format, el mateix finançament i
la mateixa impunitat.

S

obre els i les joves a
Colòmbia, es pot dir
que la tàctica de l’Estat colombià consisteix en eliminar qualsevol besllum de
polítiques públiques de joventut, així com qualsevol
organització de participació juvenil, com les organitzacions estudiantils.
Als darrers mesos del 2008,
per exemple, van aparèixer
llistats a diferents campus
universitaris per part de
grups paramilitars amenaçant a centenars d’estudiants, paral·lelament a una
situació de persecució a través de l’obertura de processos judicials en contra de
molts d’ells. La conseqüència d’això ha estat el desplaçament a altres ciutats o
que molts hagin de marxar
del país.
L’estratègia segueix sent la
mateixa: atemorir la pobla-
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ció jove, desapareixent-la,
eliminant-la de l’escenari
públic o directament assassinant-la com a part de
la lluita contra la suposada amenaça “narcoterrorista”, ja que, com hem vist al
capítol anterior, igual que
durant la década dels vuitanta, on la doctrina antisubversiva indicava que
s’havia de “treure l’aigua al
peix”, donant pas a l’assassinat de tota una generació
de joves, avui, la doctrina
nord-americana aplicada a
Colòmbia indica que cal
aturar el terrorisme abans
que aquest es manifesti.
És per això que qualsevol
jove o estudiant amb lideratge, participació als moviments socials o que tingui
una actitud crítica pot ser eliminat o detingut, inclosos
tots aquells joves que, sense
oportunitats, educació,treball
o família són considerats una
amenaça potencial de convertir-se en mà d’obra pel narcotràfic o el “terrorisme”.

Els darrers anys s’han presentat a Colòmbia molts casos de joves desapareguts, la
majoria a zones en les que hi
operen bandes de narcotraficants, com al Eje Cafetero,
Antioquia o Los Llanos.
I resulta cada vegada més
preocupant el fet que, al
marge de les inquietant xifres sobre execucions extrajudicials, directament realitzades per l’exèrcit, la pràctica terrible del paramilitarisme continúa ara sota un nou
nom: les Àguiles Negres.
Un nou nom, però el mateix format, el mateix finançament i la mateixa impunitat.
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Els falsos positius

L

a desaparició forçada
de joves marginats socialment i el seu desplaçament a diferents regions on
posteriorment són executat, ha posat en evidència
l’existència de xarxes macabres a l’interior de les Forces Armades per a cometre crims. A més, ha demostrat l’existència d’un dispositiu paraestatal que centra
novament la seva atenció
en els col·lectius de joves
marginats.
Entre juliol i agost de l’any
2007, van desaparèixer al
municipi de Toluviejo (Departament de Sucre, al nord
del país) 11 joves entre els
16 i els 22 anys, quatre dels
quals eren desmobilitzats
dels paramilitars.
En alguns casos havien rebut una proposta per a treballar a una finca en un altre
municipi de Sucre; en altres

casos se’ls va dir de tornar
a formar part d’un grup
paramilitar de les Àguiles Negres. Pocs dies després que marxessin de les
seves cases, tots van aparèixer morts i van ser presentats públicament com a individus morts en combat
amb les Forces Armades.
Fets semblants es van presentar al municipi de Soacha
i a la localitat de Ciutat Bolívar de Bogotà, provocant
tot tipus de reaccions pert
part de la comunitat internacional i la fiscalia de Colòmbia.
Uns altres 23 joves van estar
desapareguts i foren posteriorment assassinats i presentats com falsos positius
o falsos guerrillers morts en
combat. Aquesta pràctica, a
més de vulnerar el principi
de distinció del dret humanitari internacional, mostra el poc valor per la vida
de les persones joves i més
empobrides, aprofitant que
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la seva situació social és incerta i que les seves famílies no tenen accés a la justícia o a la premsa.
Quins són els elements comuns d’aquests casos relatats? D’una banda, el perfil
de les víctimes; són persones joves que viuen en la
marginalitat, però no indigents ni necessàriament delinqüents. Es tracta de nois
que busquen desesperadament un ingrés econòmic,
com els desmobilitzats, i que
estan disposats a viatjar on
sigui per a aconseguir-ho.

La desaparició forçada
de joves marginats socialment i
el seu desplaçament a diferents
regions on posteriorment són
executats, ha posat en evidència
l’existència de xarxes macabres a
l’interior de les Forces Armades
per a cometre crims.

En segon lloc, són reclutats
per a anar-se’n lluny. Mai
els hi ofereixen treballar
o participar en grups a la
seva pròpia regió, cosa que
fa pensar que la intenció és
que ni ells coneguin la zona
a la qual van, ni que en arribar siguin reconeguts.
En tercer lloc, als investigadors judicials els ha cridat poderosament l’atenció
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La pregunta obligada és:
qui són els morts que
presenten dia rere dia
els militars als telenotícies?

que en els suposats combats
no solen participar-hi grups
grans, ja que els morts són
gairebé sempre un o dos
nois, als quals se’ls hi troben sobretot armes curtes.
El pitjor de tot és que no
se sap quants casos com
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aquests s’han presentat a altres punts del país (es parla
d’uns 155 assassinats).
Però hi ha una forta sospita
sobre les xifres presentades
pels militars colombians,
ja que segons ells i el govern, ja han donat de baixa
a tants guerrillers com els

que hi havia abans de començar el govern l’Uribe.
No s’entén, doncs, com és
que la guerrilla continua
existint.
Així la pregunta obligada
és: quins són els morts que
presenten dia rere dia els
militars als telenotícies?
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Epíleg

Conclusions

M

algrat les recomanacions de l’ONU, al
context internacional no
existeix en termes generals
una postura crítica pel que
fa al govern colombià per
part d’altres governs del
món, com per exemple el
de l’Estat espanyol.
Les elits colombianes, que
han fet servir i s’han beneficiat de l’acció paramilitar,
continuen sota el paraigües
de la impunitat.
El país així continua enterrant cada vegada més morts
i enterrant cada vegada més
endins les dures arrels de
l’arbre de la violència, amb
un gran menyspreu de les
classes dirigents pel patiment de la població civil i
fent més gran cada vegada
la distància entre pobres i
rics, gràcies a pròspers negocis com el dels biocombustibles, l’extracció de minerals o el narcotràfic.

Aquesta situació perllongada demostra una evident
manca de voluntat política
de la classe dirigent colombiana, però també molt desinterès per part de la comunitat internacional pel
que està passant a aquell
país sud-americà, especialment per la dificultat amb
la que les organitzacions
socials, malgrat els problemes, continuen lluitant per
consolidar un nou país en
pau i amb justícia.
Cal que des dels pobles
solidaris d’arreu del món,
treballem en la difusió
d’aquesta realitat, donem
suport al moviment social
colombià en resistència, denunciem el que fa el govern
colombià i també el suport
que rep de part de governs
del nord, que tenen massa
interessos a la regió i en fan
la vista grossa, tot i tenir
les evidències al seu abast.

vegada per totes el conflicte, però no a través de més
guerra, com està fent el govern des de fa anys, sinó
amb el poder de la paraula i el diàleg.
Per això, es requereix també de la pressió internacional, per demanar sobretot
mesures de reparació per
les víctimes, així com garanties de no-repetició.

Segueixen exintint raons fonamentals per les quals no es pot
abandonar ni la lluita ni el suport
conscient al poble colombià.

Aquestes haurien de ser realitats posades en pràctica fa temps, però malauradament encara avui dia
segueixen sent raons fonamentals per les quals no es
pot abandonar ni la lluita ni el suport conscient al
poble colombià.

Des del moviment popular
colombià es fan sentir els
clams per solucionar d’una
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L’Espai Jove de la Intersindical-CSC

P

er tot el que s’ha explicat i degut a la continuació de les violacions
dels drets humans i del dret
internacional humanitari,
des de l’Espai Jove s’ha considerat necessari donar suport a projectes per a la promoció dels drets humans a
Colòmbia.
L’Espai Jove des de fa anys
ha portat a terme diferents
iniciatives de solidaritat internacional amb una doble
vessant; per un costat propostes de formació, capacitació, acompanyament i informació en drets humans sobre
el terreny; i, per l’altre, activitats de sensibilització i conscienciació de la ciutadania catalana.
Pel primer eix, s’han estat
implementant des de l’any
2005 projectes de drets humans amb especial atenció
sobre la població jove, i pel
segon s’han realitzat xerrades i elaborat materials
divulgatius amb la finali-
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tat d’informar als i les treballadores joves dels Països
Catalans, per tal que coneguin i siguin conscients de
les realitats socials viscudes
per altres pobles d’arreu,
especialment tots aquells
que pateixen la vulneració
dels seus drets, ja siguin socials, culturals, nacionals,
econòmics, polítics i sobretot humans.

Internacionalisme,
solidaritat.

E

l material que tens a
les mans forma part
d’aquest esforç i a continuació esmentarem breument
el treball de les organitzacions colombianes POLIS
i ANDAS, a les que hem
donat suport fins ara, així
com d’IPO, organització
d’acompanyament internacional a la que també oferim suport.
• POLIS
La Corporació Policarpa
Salavarrieta (POLIS) té
com a objectiu promoure el

desenvolupament de les organitzacions socials comunitàries i juvenils, a través de
projectes d’educació informal, capacitació, informació, divulgació, investigació i assessorament.
La seva estratègia fonamental és el treball per l’enfortiment de la xarxa associativa
del país, tot endegant accions de construcció de la
pau i de respecte dels drets
humans, socials, econòmics i culturals dels i les
colombianes.
Des de l’any 2004, l’Espai
Jove manté relacions amb aquesta organització juvenil
colombiana i ha donat suport a projectes de formació
de gestors/res de drets humans a diferents punts d’aquell país; especialment als
barris populars de les ciutats
de Bogotà i Pereira.
• ANDAS
L’Asociación Nacional de
Ayuda Solidaria (ANDAS),

és una organització amb
base social, treballa organitzant les famílies víctimes de la violència política, donant-los elements
per a l’autogestió i capacitació en economia solidària, com a alternativa econòmica que els permeti sobreviure dignament.
També realitzen denúncies nacionalment i internacional, presten assessorament jurídic i capaciten per
tal que les persones que han
patit vulneracions del seus
drets humans tinguin accés
a la justícia.
Des de l’Espai Jove, es va
donar suport a la realització
d’una base de dades sobre
béns abandonats per víctimes del desplaçament forçat, per tal que aquesta informació serveixi per endegar procesos judicials que
portin a la reparació i restitució de les terres als seus
propietaris.
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Aquest projecte va servir
com a prova pilot d’una iniciativa més gran assumida
pel Moviment de Víctimes de
Crims d’Estat sota el nom
de Cadastre Alternatiu, que
actualment recopila informació dels camperols que
han perdut les seves terres.

seus desplaçaments dins i
fora de les regions, en reunions, esdeveniments i denúncies, dins el respecte a
la legalitat colombiana.

• IPO
Observatori Internacional
de Pau (IPO) és un moviment internacional d’acompanyament a les organitzacions camperoles colombianes.

També a partir d’un treball
en xarxa amb altres organitzacions catalanes, com
Solidara (Solidaritat Catalana per a la Cooperació
i els Drets Humans), s’han
dut a terme tasques de sensibilització i de conscienciació sobre la importància
de la solidaritat amb d’altres pobles.

A causa de l’alt nivell de
risc que viuen les organitzacions i en particular els
seus líders, els i les membres d’IPO realitzen acompanyament amb la finalitat
d’oferir-los protecció davant els actors armats del
conflicte i d’acord amb la
teoria de la pressió/dissuasió.

Des de l’Espai Jove s’ha posat especial atenció en donar a conèixer la situació
de violació dels Drets Humans que viu el poble de
Colòmbia, principalment
perquè la situació de sindicalistes i membres d’organitzacions socials d’aquell
país suposa una greu vulneració de tots els seus drets.

IPO acompanya als membres de les comunitats en els

A més a més, la realització
de projectes a Colòmbia, les
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estades d’alguns membres
de l’Espai Jove al país, així
com la visita a casa nostra
de colombians i colombianes defensors de drets humans, ha permès un coneixement proper i ampli de la
seva situació.

L’internacionalisme solidari
és un element bàsic de la
concepció que, des de la
Intersindical-CSC, tenim de la
defensa del interessos
de la classe treballadora.

A més de la situació a Colòmbia, l’Espai Jove també ha fet i ha participat en
campanyes de denúncia sobre la situació d’altres pobles, com és el cas de Palestina o el Poble Saharaui, així
com sobre la situació de vulneració de drets nacionals
de pobles sense estat o en aquells amb estats antidemocràtics i/o que no respecten els drets dels seus
ciutadans.
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Volem dedicar aquest llibre a tots els homes i totes les dones que,
sense defallir, lluiten dia rere dia per les llibertats i la defensa dels
drets humans del Poble colombià.
Així mateix, volem recordar les persones que s’hi han deixat la
vida en aquesta lluita per la dignitat i la justícia social.
Sou llavor de llibertat!
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