Una delegació de representants de l’exili filipí visita Catalunya
· Del 22 al 27 de febrer una comissió de persones filipines exiliades a Europa visitarà

Catalunya de la mà de l’Associació Catalana per la Pau i International Action for Peace,
amb l’objectiu de fer incidència sobre la situació al seu país d’origen.
· El 9 de maig se celebren eleccions presidencials a Filipines, amb el focus posat en la

successió de Rodrigo Duterte, al poder des del 2016.
· En aquests cinc anys, s’han dut a terme a Filipines més de 30.000 execucions

extrajudicials, milers de detencions il·legals, quasi 500.000 desplaçaments forçats i hi ha
709 presoners polítics, segons l’organització Karapatan.

Context
A Filipines, des de l’arribada de Rodrigo Duterte al poder l’any 2016, les vulneracions
de drets humans han augmentat notablement. Aquestes vulneracions es tradueixen
en persecucions, detencions il·legals i assassinats extrajudicials, entre d’altres,
i van dirigides tant a les persones crítiques amb el govern i membres de l’oposició
com també a la població civil en el seu conjunt: les persones amb pocs recursos,
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població indígena, persones defensores dels drets humans, l’advocacia i
professionals del periodisme són els principals sectors amenaçats.
Darrera de la campanya impulsada pel govern Duterte anomenada ‘guerra contra
les drogues’, Karapatan, una aliança nacional d’organitzacions que treballa per a la
promoció i la protecció dels drets humans al país, recull que entre el juliol de 2016 i
l’agost de 2021, s’han dut a terme més de 30.000 execucions extrajudicials, milers
de detencions il·legals, quasi 500.000 desplaçaments forçats i hi ha 709 presoners
polítics.
Després de sis anys de mandat de Rodrigo Duterte, el 9 de maig de 2022 se
celebraran eleccions presidencials. Tot i que la Constitució de Filipines de 1987
dicta que Duterte no es pot tornar a presentar, aquestes seran unes eleccions on
posar el focus a nivell internacional. Sara Duterte-Carpio, la seva filla, es presenta
com a vice-presidenta (a Filipines s’elegeix separadament la presidència de la vicepresidència), i dona suport a un dels candidats a la presidència que, ara per ara, té
més opcions de succeir Duterte: Ferdinand (Bongbong) Marcos Jr., fill del dictador
Ferdinand Marcos.
Visita de la delegació a Catalunya
Dintre d’aquest context i donat que des de l’Associació Catalana per la Pau (ACP) i
International Action for Peace (IAP) seguim treballant en la defensa dels drets
humans a Filipines i en la protecció de les defensores del país, entre el 22 i el 27 de
febrer una delegació de persones filipines exiliades a diferents països d’Europa
visitaran Catalunya, acompanyades per l’ACP i IAP, amb l’objectiu de fer incidència
sobre la situació al país i treballar plegades per a la defensa dels drets humans i la
construcció de pau a Filipines.
Les persones que integren la delegació, són:

· Clarisa Ramos: coordinadora del capítol d’Europa de la Coalició Internacional pels
Drets Humans a Filipines (ICHRP). Actualment és refugiada política a Bèlgica: va
obtenir l’asil el juliol de 2020. Infermera de formació, ha treballat durant 27 anys
amb una entitat d’agricultors locals i treballadors de l’illa de Negros, tot participant
en la reforma agrària, programes de mitjans de vida i subsistència i de salut basats
en la comunitat. L’any 2018 van assassinar el seu marit, Atty Ben Ramos Jr., advocat
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defensor dels drets humans i membre de l’organització National Union of Peoples
Lawyers (NUPL).
· Bp. Antonio Ablon: bisbe de l’Església Filipina Independent i cap de la capellania
filipina a Europa. Aquesta Església, de naturalesa autòctona filipina, va ser fundada
el 1902, i va néixer coincidint amb la independència de Filipines després de la
colonització espanyola.
· Elnora Held: coordinadora, presidenta i membre fundadora de Gabriela Europe –
Gabriela Germany Chapter. Gabriela és una aliança de base de més de 200
organitzacions de dones de Filipines i del sud-est asiàtic. Ofereix serveis directes a
dones que pertanyen als sectors més marginats de la societat i les acompanyen en
el seu procés d’empoderament per lluitar pels seus drets i interessos mitjançant
l’acció col·lectiva.
· Membre representant de Bayan Muna Partylist.
· Representant de Dagsaw Panay Guimaras Indigenous Peoples’ Network i
membre del Consell Nacional MIGRANTE Filipines.
· Czarina Musni: advocada defensora dels drets humans i indígenes de l’illa de
Mindanao, d’on és originària. És membre de la National Union of Peoples Lawyers
(NUPL) i de la seva organització afiliada a Mindanao Union Peoples Lawyers in
Mindanao (UPLM). Musni va participar l’any passat del programa català de protecció
internacional a persones defensores dels drets humans.
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Enllaços d’interès
Amnistia Internacional: Informe 2020 sobre Filipines
Banco Mundial: Població refugiada per països - Filipines
Directa: 'Manu militari’ contra la dissidència i la pobresa a les Filipines
EFE: Duterte retira la seva candidatura al Senat
Escola de Cultura de Pau: Alerta! 2021 (pàg. 62)
Esglobal: Eleccions a vigilar el 2022
La Nacion: El fill del dictador Marcos pren avantatja a les eleccions filipines
Planeta Futuro: Las consecuencias de ser una defensora ‘etiqueta roja’
Associació Catalana per la Pau: Czarina Musni, advocada filipina defensora de drets
humans, acollida a Catalunya en un programa de protecció internacional

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
Rebeca Febrer / comunicacio@acpau.org / 625 022 425
Anna Enrech / comunicacio.acp@gmail.com / 676 747 202
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