Més de 26.000 persones no identificades reposen als
cementiris municipals colombians
· L’informe ‘La verdad enterrada: los cuerpos no identificados en los cementerios
de los Llanos Orientales’ compta amb el suport de la cooperació catalana
· La campanya ‘Contemos la verdad: porque todas las personas desaparecidas
tienen una historia’ vol donar visibilitat als desapareguts a Colòmbia

El passat 30 d'agost, en el marc del Dia Internacional de les Víctimes de Desaparició
Forçada, es va presentar a Colòmbia l'informe ‘La verdad enterrada: los cuerpos no
identificados en los cementerios de los Llanos Orientales’. L'impulsor de la iniciativa, el
Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (OFB), va lliurar els resultats de l'estudi a la
Comissió per a l'Esclariment de la Veritat, la Convivència i la No Repetició i a la Unitat de
Cerca de Persones Desaparegudes, dos organismes creats arran dels Acords de Pau
signats a l'Havana ara fa just dos anys.
Aquest informe, que aquesta setmana s'està presentant a diversos països d'Europa, forma
part de la campanya ‘Contemos la verdad: porque todas las personas desaparecidas tienen
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una historia’, una iniciativa que busca trobar els desapareguts a Colòmbia durant els anys
del conflicte armat.
Les estimacions oficials assenyalen que, en total, els cementiris municipals colombians,
acullen avui més de 26.000 persones soterrades com a no identificades (NN). L'informe se
centra de manera especial a investigar la situació de desaparició forçada en el
departament dels Llanos Orientales, al nord del país. Des de 2010, i gràcies al suport de
l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i de diferents entitats
catalanes, com l’Associació Catalana per la Pau, el Colectivo OFB ha acompanyat un
centenar de famílies en el lliurament digne de les restes mortals dels seus familiars
victimitzats.
Una delegació d'aquesta ONG colombiana s'ha desplaçat fins a Catalunya per donar a
conèixer les conclusions de la recerca i sensibilitzar sobre la realitat dels milers de
desapareguts colombians en aquesta regió: als cinc cementiris analitzats (La Macarena,
Villavicencio, Granada, Vistahermosa i San José del Guaviare) s'han registrat 2.304 cossos
soterrats com a no identificats, dels quals 1.700 han estat reportats com a morts en
combat per part de les autoritats militars. Molts d'ells són víctimes d'execucions
extrajudicials i de desaparició forçada.
Un d'aquests casos és el Zenaida Rubio, qui gràcies a la campanya ha pogut saber que el
seu fill Wilson Castro Rubio es trobava mort i soterrat al cementiri de La Macarena. Des de
llavors, lluita per la identificació plena, l'exhumació i el lliurament digne de les restes
mortals del seu fill. Al costat de Rubio, formen també part de la delegació Naya Parra,
politòloga i responsable d'incidència del Colectivo OFB; i Edinson Cuéllar, advocat
colombià i membre de l'equip jurídic de la mateixa organització.
Sobre el Colectivo OFB
Es constitueix l'any 2009 per treballar en la promoció i defensa dels drets de les comunitats
camperoles a la regió dels Llanos Orientales, com a resposta davant la proliferació de
denúncies de vulneracions i violència presentades en aquesta regió durant la primera
dècada del 2000.
Sobre l’Associació Catalana per la Pau
És una organització compromesa des de 1990 en la transformació de les condicions de
vida de les poblacions més desfavorides i en l'assoliment d'estructures socials més justes,
la plena expressió dels drets individuals i col·lectius i l'eradicació de la pobresa.
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