Defensora filipina de drets humans, amenaçada de
mort, visita Catalunya aquesta setmana
· Cristina Palabay, secretària general de l’organització Karapatan, denuncia
la greu situació que pateixen els defensors i defensores al seu país
· Segons Amnistia Internacional, la campanya contra el narcotràfic
impulsada pel govern de Duterte ha deixat ja més de 27.000 morts

Cristina Palabay, defensora filipina de drets humans reconeguda a nivell
internacional, serà a Catalunya del 24 al 28 de setembre convidada per
International Action for Peace i l’Associació Catalana per la Pau. Durant la seva
estada, l’activista es reunirà amb representants institucionals i organitzacions de la
societat civil catalana, per denunciar la greu situació que pateixen els defensors i
defensores al seu país, així com la vulneració de drets generalitzada que afecta la
població filipina des de l’arribada al poder del president Rodrigo Duterte.
Palabay és la secretària general de Karapatan-Alliance for the Advancement of
People's Rights, una aliança nacional d'organitzacions socials que treballa per a la
promoció i la defensa dels drets de les persones a Filipines. Anteriorment, va ser
dirigent de la Unió Nacional d’Estudiants. És també fundadora del partit de dones
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Gabriela i diputada de la Coalició Makabayan, formada per diversos partits de
centre-esquerra.
El mes d’abril d’aquest any, ella i altres defensors van rebre amenaces directes de
mort, poques hores després que el seu company d’entitat Bernardino Patigas fos
assassinat a la ciutat d’Escalante, a la província de Negros Occidental. Amb ell, ja
sumen 58 els treballadors de Karapatan que han estat assassinats per la seva
tasca de denúncia i activisme.
Segons Palabay, la sensació d’impunitat generalitzada s’ha disparat a Filipines en
els darrers temps. Entre 2001 i 2018, Karapatan va documentar l’assassinat de 760
defensors de drets humans. Sota l’administració Duterte, calculen que almenys
una persona defensora és assassinada cada setmana. Els objectius principals
són activistes de base, treballadors del camp, membres de les comunitats
indígenes, ambientalistes i integrants d’organitzacions socials i populars.
Actualment, hi ha 540 presos polítics a Filipines, la majoria defensors i defensores.
També els periodistes són un dels blancs preferents dels atacs: sota el govern
Duterte ja n’han estat assassinats 12.
L’anomenada ‘guerra contra les drogues’ impulsada des de l’administració Duterte
ha servit d’excusa per a la creixent militarització i desplegament de forces policials,
sobretot en les àrees rurals remotes, on es produeixen els majors abusos contra la
població. Aquesta campanya està provocant l’execució extrajudicial de milers de
persones sospitoses de vendre o consumir drogues, especialment a les comunitats
més empobrides. Segons Amnistia Internacional, la campanya ha deixat ja més
de 27.000 morts, entre d’ells un centenar de menors.

Sobre Karapatan
Fundada l’any 1995, l’aliança té en funcionament setze grups regionals que
treballen en la defensa general dels drets humans a Filipines i donen suport a
casos concrets de violacions de drets humans contra individus o comunitats.
L’organització edita publicacions i informes anuals i trimestrals, alternatius als
publicats des del govern, sobre la situació dels drets humans al país. Un altre
vessant de la seva tasca és el disseny i la impartició de programes d'educació i
formació per a defensors. També realitza tasques d’atenció i assessorament jurídic
i legal en casos de violacions de drets humans, com arrestos, assassinats,
desaparicions forçades, tortures o desplaçaments, i porta a terme missions
humanitàries per oferir ajuda a les famílies i comunitats més afectades.
acpau.org · comunicacio@acpau.org
Via Laietana 16, 1r pis - 08003 Barcelona · (+34) 933.188.444

Enllaços d’interès
Informe 2018 d’Amnistia Internacional sobre Filipines
Entrevista a Cristina Palabay

Des de 1990 treballant per a la justícia global
L’Associació Catalana per la Pau neix l’any 1990 impulsada per un col·lectiu
d’homes i dones, vinculats a diverses organitzacions i moviments socials
compromesos en la lluita per la pau i el desarmament i en la transformació de les
relacions Nord-Sud del planeta.
És una organització compromesa en la transformació de les condicions de vida de
les poblacions més desafavorides 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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