Esperanza y Paz: un cant conjunt contra la desaparició
forçada a Colòmbia
· El grup, integrat per dones colombianes que busquen els seus familiars desapareguts,
neix d'un projecte que compta amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament.
· El 30 d’agost és el Dia Internacional de les Víctimes de Desaparicions Forçades. En el
marc del cinquè aniversari d’uns acords de pau que no s’estan complint, el
departament de Nariño suma 4.724 casos de persones desaparegudes.

El 24 de novembre de 2021 es compleix el cinquè aniversari de la signatura dels
Acords de Pau de Colòmbia. Tot i això, la pau no ha arribat al país, i les violacions de
drets humans segueixen sent una realitat per a la societat colombiana. La Unidad de
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recull que el conflicte armat
ha deixat vora 120.000 persones desaparegudes arreu del país, de les quals el 63,9%
són víctimes de desaparicions forçades, el 20,7% víctimes de segrestos, i el 15,3%
persones reclutades de manera il·legal.
Nariño és un dels departaments amb un registre més elevat de desaparicions. Està
situat al sud-oest del país, frontera amb l’Equador, i la seva localització geoestratègica
l’ha convertit en un punt de disputa permanent per part de tots els actors del conflicte.
Les polítiques governamentals han prioritzat l’extracció de recursos naturals i han
negat històricament l’accés als drets de les comunitats ètniques de la regió.
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Conseqüentment, la població de Nariño ha estat víctima de constants vulneracions de
drets humans, i concretament arran del conflicte, de desaparicions forçades. Segons
l’Observatori de Memòria i Conflicte del Centre Nacional de Memòria Històrica (OMC),
les persones desaparegudes en aquest departament ascendeixen fins a 4.724. El
municipi de Tumaco, juntament amb Barbacoas, concentra el 28% del total de
desaparicions a Nariño. A més, l’informe ‘Racismo y violencia estatal en los territorios
étnicos del Pacífico Nariñense’ elaborat per la Corporación Colectivo Sociojurídico
Orlando Fals Borda (Colectivo OFB), recull que a Nariño, fins al juny de 2020, hi ha
hagut 22.093 amenaces i 18.243 homicidis.

Les cantores
El grup de cantores ‘Esperanza y Paz del Pacífico Nariñense’ es va crear el març de
2019 a San Andrés de Tumaco. Van néixer com un col·lectiu de dones que busquen els
seus familiars desapareguts, i componen les seves cançons a partir de les experiències
pròpies de cadascuna de les integrants, des del suport mutu i dels seus coneixements
ancestrals. Busquen elaborar un dol conjunt, i alhora, salvaguarden la cultura i les
tradicions comunitàries a partir de les seves veus, danses i la interpretació de cançons
tradicionals.
Tant el naixement del grup com la seva iniciativa s’emmarquen dintre d’un projecte
impulsat i acompanyat pel Colectivo OFB, que té l’objectiu d’ajudar a enfortir les
organitzacions de familiars de víctimes de desaparicions forçades. El projecte compta
amb el suport l’Associació Catalana per la Pau i el finançament de l’Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

Levanten las Voces Mujeres
El 25 de juny de 2021, les cantores van estrenar el videoclip ‘Levanten las Voces
Mujeres’, una cançó que se suma a la denúncia dels milers de desaparicions forçades
que hi ha hagut al país, i concretament a Tumaco, d’on són originàries les components
del grup. El videoclip forma part del mateix projecte realitzat pel Colectivo OFB, en el
marc del programa sobre la implementació dels Acords de Pau a Colòmbia.

acpau.org · info@acpau.org
Via Laietana 16, 1r pis - 08003 Barcelona · (+34) 933.188.444

El videoclip és, alhora, un homenatge als líders i lideresses del Pacífico Nariñense. Vol
acompanyar l’entrega d’un informe al Sistema Integral de Veritat, Justícia, Reparació i
No Repetició (SIVJRN), també amb el suport de l’ACCD i en el marc del pacte per la
cerca a Nariño de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
El 30 d’agost és el Dia Internacional de les Víctimes de Desaparicions Forçades. Les
cantores segueixen reivindicant la necessitat de reafirmar el compromís en la cerca de
la veritat, la justícia i la reparació de totes les víctimes.
Podeu veure el videoclip ‘Levanten las Voces Mujeres’ aquí.

Oferim la possibilitat de realitzar una entrevista a una persona representant del Colectivo
OFB, una persona de l’Associació Catalana per la Pau i/o una de les cantores del grup
‘Esperanza y Paz’. També podem proporcionar el videoclip ‘Levanten las Voces Mujeres’ i
altres materials audiovisuals.
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Enllaços d’interès
Associació Catalana per la Pau - ‘Levanten las Voces Mujeres’
Colectivo OFB – Grupo Esperanza y Paz: Familiares de desaparecidos en Tumaco
Colectivo OFB – Informe ‘Racismo y violencia estatal en los territorios étnicos del
Pacífico Nariñense’
Colectivo OFB – Infografia ‘Racismo y violencia estatal en los territorios étnicos del
Pacífico Nariñense’
El Espectador – La articulación del Estado, la clave para encontrar a los desaparecidos
de la guerra
El Espectador – “Levanten las voces mujeres”, música para resistir y no olvidar
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas – Pacto regional por la
búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el departamento de Nariño
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas – UBPD incluirá en Plan
Regional de Búsqueda 40 casos de desaparición documentados por organizaciones en
Nariño

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.
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