QUE LA PAU NO COSTI LA
VIDA! Acte sobre la situació de
les persones defensores a
Colòmbia
La Taula Catalana per Colòmbia i OIDHACO presentem l'informe Com protegim els que
defensen els drets humans a Colòmbia. Aportacions de veus expertes en el marc de la
implementació de l'Acord de Pau divendres 15 de juny a les 10h. a la biblioteca de l'ICIP.
Per la presentació comptarem amb la presència de Leyla Andrea Arroyo, lideresa i membre
del Procés de Comunitats Negres a Colòmbia (PCN) i Carlos A. Guevara, coordinador de
comunicació del Programa Som Defensors que parlaran sobre la situació de les comunitats
afrocolombianes i les mesures de protecció de l'estat colombià, i el treball contra corrent
que realitzen les persones defensores.
Tots els registres confirmen que, si bé la signatura de l'Acord de Pau va tenir un impacte
positiu sobre els índexs de violència al país, els assassinats de persones defensores dels
drets humans han augmentat de forma alarmant. Només el primer trimestre del 2018 va ser
assassinada una persona defensora dels drets humans cada dos dies. L'informe recull les
propostes d'organitzacions i institucions sobre els mecanismes, eines i mitjans necessaris
per fer front als assassinats, agressions i amenaces que pateixen actualment els líders i
lideresses socials a Colòmbia.
Hi ha participat també el Relator Especial de les Nacions Unides per a les Persones
Defensores dels Drets Humans, Michel Forst, la directora de Drets Humans del Ministeri de
l'Interior de Colòmbia, Ivonne González Rodríguez, així com representants de moviments
socials i organitzacions civils de les comunitats i territoris colombians.
L'informe dóna visibilitat a l'alarmant situació de violència sociopolítica que persisteix a
Colòmbia i el perfil de les persones assassinades i posa el focus en els factors que
segueixen generant la violència i sobre les causes estructurals que la mantenen. És una
contribució a la pau des de l'anàlisi detallada, aportant propostes concretes sobre les
mesures de protecció necessàries per protegir les persones defensores de drets humans,
fent menció especial en la necessitat de la voluntat política per dur-les a terme.
Els agrairem si en confirmen l'assistència enviant un mail a Aquesta adreça de correu-e està
protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
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