Czarina Musni, advocada filipina defensora de drets humans,
acollida a Catalunya en un programa de protecció internacional
· És la primera persona procedent de Filipines que rep protecció internacional a
l’Estat espanyol.
· L'Oficina de Drets Humans de l'ONU va documentar almenys 248 casos de
defensors i defensores dels drets humans, professionals de l'advocacia,
periodistes i sindicalistes assassinats en relació amb la seva feina entre 2015 i 2019
a Filipines.

Context
La vulneració de drets generalitzada que afecta la població filipina des de
l’arribada al poder de l’actual president Rodrigo Duterte ha anat augmentant i s’ha
aguditzat en els darrers anys. La tasca de l’advocacia filipina defensora de drets
humans es troba en una situació especialment crítica.
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Les polítiques del govern de Duterte, sota el pretext de l’anomenada ‘guerra contra
les drogues’, han institucionalitzat les persecucions a qualsevol dissidència i en
contra de les poblacions més empobrides i vulnerabilitzades, i també d’aquelles
persones que les defensen. El juliol de 2020, el govern va adoptar, sense debat
parlamentari ni vot, la ‘Llei Antiterrorista de 2020’, que permet catalogar de
“terrorisme” qualsevol protesta contra el govern i permet detencions sense ordre
judicial.

Fenomen red-tagged
Aquesta pràctica de difamació pública i d’etiquetatge dels “enemics de l’estat” és
un fenomen reconegut com etiquetatge vermell o red-tagged, i té unes implicacions
perilloses pel que fa a la seguretat, llibertat i vida de les persones identificades. Els
col·lectius principalment red-tagged són les persones pobres, persones de classe
treballadora, població indígena, el jovent, l’església i la seva gent, presoners polítics
i persones defensores de drets humans, especialment advocats i advocades.
Segons Amnistia Internacional, les persones activistes i defensores de drets
humans han estat, i segueixen sent, víctimes d’homicidis, de detencions,
d’amenaces i d’acusacions arbitràries. A més, el govern Duterte també ha restringit
la llibertat dels mitjans de comunicació filipins.
Amb tot, la Cort Penal Internacional va assenyalar el desembre de 2020 que hi ha
proves que demostren que, amb l’administració de Duterte, s’han comès crims de
lesa humanitat, i que previsiblement al llarg de l’any 2021 es decidirà si s’obre una
investigació.

El cas de Czarina Musni i l’estreta relació amb la comunitat indígena local
L’advocada, originària de l’illa de Mindanao, forma part de l’organització National
Union of Peoples’ Lawyers (NUPL), i de la seva organització afiliada a Mindanao
Union Peoples’ Lawyers in Mindanao (UPLM), d’on és secretària general. Ambdues
entitats presten serveis legals gratuïts a les víctimes de violacions de drets
humans. També forma part de Karapatan, una aliança nacional que treballa per a
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la promoció i la protecció dels drets als sectors marginats i oprimits de la societat
filipina.
L’illa de Mindanao és una zona amb terres indígenes, petites propietats i situacions
d’acaparament d’aquestes pel latifundisme i indústries extractives. Aquesta illa
pateix un conflicte donada la presència històrica de guerrilles i moviments armats,
i la pràctica d’abusos comesos per les forces armades del país ha estat una
constant denunciada per diverses organitzacions de drets humans.
En aquest context, Musni centra la seva feina en la defensa de persones
vulnerabilitzades i en la defensa dels drets de la comunitat indígena local de
Mindanao: en l’exercici dels seus drets col·lectius i el dret a la terra, i en contra de
les empreses i indústries extractives i altres formes d’usurpació dels seus dominis
ancestrals, amb el que s’enfronta a grans interessos que treballen en total sintonia
amb el govern. El 2016, Musni va treballar amb els Missioners Rurals de Filipines a
la regió del nord de Mindanao (RMP-NMR) en un projecte finançat per la Unió
Europea, que tenia l’objectiu d’eliminar la discriminació contra la població indígena
i treballar les seves capacitats per defensar els seus drets col·lectius i dominis
ancestrals.
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Per la seva feina com a advocada defensora i la seva implicació amb la comunitat
indígena, ha rebut obertament amenaces, persecucions i assetjament; i se situa en
els focus creuats de l’exèrcit, de la policia i de grups que cometen assassinats i
execucions a sou. Com moltes altres persones defensores de drets humans, Musni
és una de les persones red-tagged pel govern de Duterte.
Arran de la situació, l’advocada va haver de marxar del país. El setembre del 2020
va rebre 3 mesos de protecció internacional als Països Baixos, a través de
l’organització Justice and Peace, però el retorn al país d’origen previst a finals de
desembre no va ser possible a causa de la situació d’alt risc en la qual encara es
troben les persones defensores de drets humans a Filipines, especialment
advocats i advocades, a més d’haver rebut amenaces específiques en contra d’ella
el dia 10 de desembre (dia internacional dels Drets Humans). Amb això, va enllaçar
el programa de protecció internacional a Holanda amb el programa català, que té
una durada de 6 mesos.

Incidència a Catalunya
L’Associació Catalana per la Pau acollirà i acompanyarà Musni durant aquests 6
mesos, tot duent a terme activitats de sensibilització i incidència al territori català,
per informar sobre la situació de les persones defensores de drets humans a
Filipines.
A més, Musni participarà a l’edició d’enguany de Ciutats Defensores dels Drets
Humans,

un

projecte

coordinat

pel

Fons

Català

de

Cooperació

al

Desenvolupament i gestionat per la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat que
promou i defensa els drets humans a escala local i global.

Enllaços d’interès
Amnistia Internacional: Informe 2020 sobre Filipines
Justice and Peace: Czarina, sent activista quan l’han etiquetat de terrorista a
Filipines
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Lawyers for lawyers: Czarina Musni lluita per fer justícia a Filipines
Minda News: Gent de l’església, activistes i periodistes etiquetats com a
“terroristes” a la “llista d’objectius militars”
NY Times: La Cort Criminal Internacional troba evidències de crims de lesa
humanitat a Filipines
Philstar Global: La Comissió de Drets Humans adverteix contra el red-tagged dels
advocats de drets humans
Souwieon News: Czarina Musni defensa la democràcia
The Youth: Entrevista a l’activista de drets humans Czarina Musni

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.
Som 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.

Premsa i comunicació
Anna Enrech
comunicacio.acp@gmail.com
93 318 84 44 / 676 747 202
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