La Macarena, deu anys desenterrant la veritat a Colòmbia
· Es compleix una dècada de l’audiència pública ‘Crisi Humanitària a los Llanos
Orientales’, que va tenir lloc al cementiri de La Macarena, al departament del Meta.
· En aquesta regió colombiana s’hi van trobar més de 2.300 cossos de persones
reportades com a no identificades.
· La cooperació catalana segueix donant suport a la cerca de la justícia, la veritat i
la reparació de les víctimes de desaparició forçada en aquest país.

Es compleixen deu anys d'un esdeveniment clau dins de la narrativa del delicte de
desaparició forçada a Colòmbia: la celebració de l’audiència pública ‘Crisi Humanitària a
los Llanos Orientales’, que va tenir lloc el 2010 al cementiri de La Macarena, al
departament del Meta.
Aquest acte va posar de manifest l'existència de nombrosos enterraments a cinc
cementiris municipals de la regió (La Macarena, Vista Hermosa, Granada, Villavicencio i San
José del Guaviare) i va servir per denunciar centenars de casos de desaparicions forçoses,
execucions extrajudicials, violacions sexuals i desplaçament forçat.
En total, s’hi van trobar més de 2.300 cossos de persones reportades com a no
identificades, de les quals s’ha pogut establir que 1.674 van ser donades de baixa en
combat per les unitats militars amb jurisdicció en aquesta regió.
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A l'audiència van participar-hi familiars de víctimes, professionals de l'advocacia, població
camperola amenaçada, congressistes i senadors colombians, així com una àmplia
delegació internacional formada per parlamentaris europeus, sindicalistes i persones
defensores de drets humans. L’Associació Catalana per la Pau hi va ser present, al costat
d'una representació del sector de la cooperació catalana.
Aquest dijous 6 d’agost, organitzacions defensores de drets humans que treballen a la
regió, com la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (Colectivo OFB) i
organitzacions acompanyants nacionals i internacionals han convocat una audiència
pública de rendició de comptes i lliurament d'informació a les comunitats, en el marc de
la commemoració de l'efemèride. A causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, se
celebrarà de manera virtual, a través dels canals telemàtics del Congrés de Colòmbia.
El treball d'entitats com el Colectivo OFB ha permès al llarg d'aquests deu anys millorar la
política pública enfront de les persones no identificades a Colòmbia, establir diagnòstics,
seguiments i taules d'exigibilitat on les famílies víctimes han estat el centre de l'actuació i
de la mobilització. Des de l’Associació Catalana per la Pau, i amb el suport de l’Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament o l’AECID, reforcem aquesta tasca a través de
projectes enfocats a la cerca de la justícia, la veritat i la reparació de les víctimes de
desaparició forçada, en el marc de la implementació dels Acords de Pau signats a l’Havana
el 2016.
 Què va passar a Los Llanos Orientales i què s’ha fet en aquests deu anys
 Informe ‘Desenterrar la Verdad en Los Llanos Orientales’
Si teniu interès a entrevistar alguna persona representant de l’audiència pública, poseu-vos
en contacte amb el departament de premsa.

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’erradicació de la pobresa.
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