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Eusko Jaurlaritzak Giza eskubideen defendatzaileak aldi batez babesteko programa 
bultzatu zuen 2011n, haien jardueragatik jazarpenak eta mehatxuak nozitzen ari diren 
edo horretarako arriskua duten pertsonak Euskadin hartzeko. CEAR-Euskadik zuzendu 
du harrera-prozesua Kolektiba Colombia1 sarearen barruan, azken horretan bildutako 
erakundeak arduratu baitira agenda politikoa eta trebakuntza-ekintzak antolatzeaz.  

Lehenengo edizioan Kolonbiako hiru pertsona hartu ziren. Herrialde horren historia 
indarkeriak markatuta dagoen arren, gizarte-mugimenduen erresistentziak eta 
proposamenek ere garrantzi handia dute gizarte-justiziadun bakea bilatzeko jardunean.  

Programaren harira eta hartutako lehen hiru defendatzaileak itzuli ondoren, Euskadiko 
ordezkaritza bat joan zen Kolonbiara 2012ko uztailean, haien egoeraren, komunitateen 
eta parte hartzen duten gizarte-erakundeen jarraipena egiteko, bai eta gobernuaren 
babesa ikusarazteko ere.  

Bisita horretan, honakoa egiaztatu zuen ordezkaritzak: 

- Programaren eragina hartutako pertsonen egoera pertsonalean eta komunitarioan. 

- Giza eskubideen defendatzaileak aldi batez babesteko euskal programa sendotzeko 
beharra, hark jarraitzeko konpromisoak hartuta. 

- Herrialdeko giza eskubideen urraketarekin lotuta egondako aurrerapenak eta 
atzerapenak. 

Agiri hau Kolonbiako giza eskubideen egoera behatzeko eta jarraitzeko Euskadiko I. 

ordezkaritzaren txostenaren laburpena da; agiri horretan zehaztasun handiagoz biltzen 
dira bisitatutako lurraldeen egoera, egindako bilerak eta horietan landutako gai 
nagusiak. Txostena Kolonbiako, Euskadiko eta Espainiako Estatuko erakunde publikoen 
eta gizarte-erakundeen artean banatuko da.  

Egunotan beren esperientziak kontatu dizkiguten pertsonen eta erakundeen lana eta 
konpromisoa eskertu nahi ditugu. Haien borroken eta lekukotasunen duintasuna, 
zintzotasuna eta eskuzabaltasuna ikasteko iturri izan dira. Euskadin hartutako hiru 
defendatzaileekin izandako harremanari esker, aurretik ere jakin ahal izan genuen 
Kolonbia moduko herrialde konplexuetan konpromiso pertsonal eta komunitarioak zer 
esan nahi duen. 

Kolonbiako egoera behatzeko eta jarraitzeko Euskadiko I. ordezkaritza erakunde eta 
elkarte hauetako hamaika lagunek osatu zuten: Eusko Jaurlaritza, Eusko Legebiltzarreko 
Giza Eskubideen Batzordea, Deustuko Unibertsitateko Pedro Arrupe Giza Eskubideen 
Institutua, Giza Eskubide eta Bake Hezkuntzaren Elkarteen Foroa, eta CEAR-Euskadi, 
Kolektiba Colombiaren izenean.  

Lurraldeetara egindako bisitak, berriz, honako hauek koordinatu dituzte: Estatuko 
Krimenen Biktimen Nazio Mugimenduak (MOVICE) Sucren eta Bogotan, Ikerketa eta 
Gizarte Ekintzarako Elkarteak (Nomadesc) Valle del Caucan, eta Caucako Indigenen 
Eskualde Kontseiluak (CRIC) Caucan.  

                                                 
1
 Kolektiba Colombia giza eskubideen eta Kolonbiarekiko elkartasuneko Euskadiko erakundeen aliantza da, honako 

hauek osatuta: Paz con Dignidad, Mugarik Gabe, Posada de los Abrazos eta CEAR-Euskadi.  
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Jarraian giza eskubideen erakundeek bisitatutako lurraldeetan jakinarazitako 

aldarrikapen eta salaketa nagusiak zehaztu ditugu. 

SUCRE 

Kontrol paramilitarra. Bereziki kezkagarria da paramilitarrek espetxeetan egon arren 
duten tokiko boterea, Sucreko unibertsitatean duten presentzia eta Lurrak Itzultzearen 
Aurkako Armadak agertu izana. 

Tokiko agintariek azken horien existentzia zurrumurrutzat hartzen dute, ez 
baitute salaketarik jaso Trantsizioko Justizia Batzordean (organo hori arduratzen 
da biktimen eskubideak eta lurren itzulketa bermatzeaz). Jarrera hori ez dator 
bat Juan Manuel Santos presidentearenarekin; izan ere, Santosek onartu egin du 
armada horiek badaudela. 

Indar Publikoak jakinarazi digunez, gaur egun gaizkile arruntak dira eskualdeko 
arazo nagusia, kontsolidazio-eremuaren2 helburu ziren talde gerrillarien erasoak 
gainditu baitira. Nolanahi ere, legez kanpoko beste eragile armatu batzuk 
daudela onartzen dute; hala nola, gobernuak Talde Kriminal Sortuberriak 
deitutakoak (BACRIM3). Horien aurka egiteko, 1.400 soldaduk osatutako 
hedapen militarreko operazioa (Troya operazioa) abiarazi du armadak 
nekazariak babesteko asmoz. Poliziak, berriz, Itzulketa Unitatea sortu du 
lurretara itzultzen direnak laguntzeko. Unitate horrek ez du salaketarik jaso 
oraingoz.  

Estatuaren abandonua, babesik eta segurtasunik eza desplazaturiko herritarrak 
itzultzean. Banaka babesteko eskemak daude, baina ez dute eredu berezirik sortu 
nekazarien komunitateentzat; azken horiek babesa nola egituratu adostu nahi dute.  

Tokiko agintariek, erreparazioko eta babeseko neurriei dagokienez, toki, 
departamendu eta nazio mailan dauden erantzukizunen berri eman digute. 
Ordezkaritzak nolabaiteko koordinaziorik eza dagoela sumatu du.  

Nekazarien aurkako mehatxuak eta lurren zalantzazko eskuratzea La Europa finkan 
Jaime Gabriel Vélez Jaramilloren aldetik (Arepas Don Juancho enpresaren lege-
ordezkaria). Gizarte Ekintzak salerosteko prozesuetatik babesteko neurriak ezarri zituen 
finka horretan 1998an.  

Tokiko agintariek mehatxu horiek baieztatu dituzte; halere, arbitraje-prozesuak 
zabaltzea planteatzen dute –auzi zibilentzat eta adiskidetze-ekitaldientzat 

                                                 
2 Álvaro Uriberen gobernuaren hasieran Sucre departamendua «errehabilitazio- eta kontsolidazio-
esparru» dekretatu zuten. Gorte Konstituzionalak konstituzioaren aurkakotzat jo zuen dekretu hori 
2003ko apirilaren 29an. «Errehabilitazio- eta kontsolidazio-esparruak bertako herritar zibilek talde 
gerrillariak laguntzen zituztelako uste kezkagarri eta bidegabepean ezarri eta erabili zituzten (...)». 
CODHESek 2011ko lehen seihilekoan desplazaturiko pertsonen % 27,8 «kontsolidazio-eremu» gisa 
eratutako 86 udalerrietako 72tatik aterarazi zituztela ohartarazi du. 
3 BACRIM taldeak 975 Legea (Justiziaren eta Bakearen Legea) aplikatuta desmobilizatu ziren 
paramilitarrek beraiek edo prozesuan parte hartu ez zutenek osatuta daude. Azken txostenen arabera, 
7.000 gizon armatu inguru daude herrialdeko 32 departamenduetako 360 udalerritan banatuta. Talde 
horietako kideen % 50, gutxienez, sekula desmobilizatu ez ziren erdiko agintari eta buruzagi garrantzitsu 
paramilitarrak dira, botere politikoarekin eta indar publikoarekin oraindik loturak dituztenak. 
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egokiagoak–, zuzenbide penalaren arabera biktimarioa auzipetu eta biktimari 
ordaina eman beharrean. Baieztatu gabe dago oraindik, dagoeneko egindako 
delituekin fiskaltzak ofizioz jardungo duen. 

Mehatxu horiek egoera orokorraren barruan kokatu beharra dago, bizitza eta lurraldea 
defendatzen dituzten eta lurrak itzultzeko prozesuak zuzentzen dituzten pertsonen 
aurkako erasoak handitzen ari baitira; emakume liderrei eragiten diete gehienbat.  

Departamenduko agintariek jakinarazi digute Herriaren Defentsa Erakundea ari 
dela arrisku-txostenak egiten. Kolonbiako gobernuak (txostenak hari bidali 
dizkiote) erabakiko du alerta goiztiarrak piztu ala ez.  

Gezurrezko lekukotasunetan oinarrituta, liderren aurkako muntaketa judizialak egin 
dituzte estigmatizatzeko eta kriminalizatzeko estrategia gisa.  

Sexu-indarkeria. Emakumeen eta biktimen mugimenduetako zein giza eskubideen 
aldeko erakundeetako buruzagien aurkako sexu-indarkeria eta erasoak modu 
kezkagarrian handitu dira. Hala eta guztiz ere, ez dago politika publiko berezirik 
biktimak prebenitzeko eta babesteko, ezta egileak auzipetzeko ere.  

Enpresa multinazionalen ingurumen-eragina eta lanbideen zein bizibideen 
pribatizazioa. Bereziki kezkagarriak dira monolaborantza handiak (teka, palmondoa) 
dituzten eremuak; gainera, sarraskiak gertatu diren eremuekin bat datozenak. 

Delitu-ekintza gehienak zigorrik gabe geratzen dira. Kezka areagotzen du, gainera, 
prozesu judizialen ebazpena atzeratzeak ez ote duen ekarriko sarraski berriak 
gertatzea. 

Departamenduko agintariek egoera horri aurre egiteko abiarazitako hainbat 
neurri jakinarazi dizkiote ordezkaritzari, hala nola: Berme Mahai Nazionala4 
(behin bildu da departamenduan, eta ekintza-plana prestatzen ari da), 
Trantsizioko Justiziaren Lurralde Batzordea (biktimen prebentzioko, laguntzako 
eta erreparazioko programak diseinatzeko eta inplementatzeko lanean ari da) 
eta herritar zibilek Giza eskubideen eta nazioarteko zuzenbide humanitarioaren 
(NZH) Bakerako Ekintzak izeneko programan parte hartzea. 

 

 

 

VALLE DEL CAUCA 

Indarkeria nabarmen handitu da 2011ko azarotik, Odisea5 operazioaren ondorioz. 
Santos buru duen gobernuak lurraldeak babesteko emandako erantzuna Indar 

                                                 
4 Bermeen Mahai Nazionalaren helburua estrategiak eta ekintzak hitzartzea da, giza eskubideen aldeko 
erakundeek zein gizarte- eta komunitate-liderrek askatasun osoz lan egin ahal izan dezaten. Bertan 
Kolonbiako Estatuak eta gizarte zibilak parte hartzen dute, nazioarteko komunitateak lagunduta. Halaber, 
arrisku-faktoreak identifikatu, gomendioak egin eta konpromisoak hartu nahi ditu gizarte-erakundeak 
babesten laguntzeko eta horiei bermeak emateko.  
5 Armadak FARCeko komandantea hil zuen 2011ko urrian; Alfonso Cano ezizeneko gerrillaria 
Hondurasko Babesleku Indigenan hil zuten (Morales udalerria, Cauca).  
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Publikoko kide gehiago bidaltzea izan da. Horrekin batera, legez kanpoko talde 
armatuak ere ugaritu dira. Nazioarteko Zuzenbide Humanitarioa larriki urratzen duten 
erasoak etengabe gertatzen dira, eta herritar zibilak gatazkaren erdian geratzen dira. 
Herri indigenen nortasun kulturala, fisikoa eta lurraldekoa arrisku larrian jartzen dute. 

Megaproiektuen eta meatzaritzako multinazionalen eragina. Natur aberastasun 
handiko lurraldea da; horregatik, nazioarteko enpresa askok, bereziki meatzaritza 
arlokoek, begiz jota dute, eta horren ondorioz, talde paramilitarren aldetik 
komunitatearen aurkako etengabeko mehatxuak eta jazarpenak, bortxazko 
desplazamenduak eta hilketak izaten dira. 

Erresistentzia kriminalizatzea eta liderrak seinalatzea. Aurrera eramandako borroka- 
eta erresistentzia-prozesuei eta banako eta taldeko eskubideen eskaerari Kolonbiako 
gobernuak emandako erantzuna, komunitateari gerrillarekin eta narkotrafikoarekin 
harremanak dituela leporatzea izan da.  

Indar publikoen onespenarekin egin dira sarraskiak: Militarrak departamenduan 
nozitutako sarraskien konplize izan direla adierazi dute (Trianako sarraskia, adibidez).  

Sexu-indarkeria: emakumeen gorputza gerra-arma gisa erabiltzen dute eragile armatu 
guztiek.  

Indarkeria sindikala: Kolonbiako Estatua langileen aurkako legeak egiten ari da, eta 
sindikatzea jazartzen du. Gobernu nazionalaren jomuga direla sentitzen dute.  

 

CAUCA 

Gatazka armatua areagotzea: Indar Publikoaren eta FARC gerrillaren arteko borroka 
etengabeek arriskuan jartzen dituzte herritar zibilak, eta giza eskubideen eta NZHren 
urraketak eragiten dituzte.  

Departamenduko agintariek baieztatu dutenez Indar Publikoak, gerrillak eta 
paramilitarrek presentzia handia dute lurraldean; ondorioz, herritar indigenen, 
nekazarien eta afrikarren ondorengoen giza eskubideen eta NZHren etengabeko 
urraketak izaten dira, gatazkaren erdian gelditzen baitira.  

Merkataritza Askeko Itunak (MAI) sinatzearen eraginak. Harremana sumatu dugu 
meatze-gatazken eta legez kanpoko eragile armatuen presentziaren zein lurraldeen 
militarizazioaren artean; bereziki, meatzaritza-energia arloko proiektuak babesteko 
unitate militar espezializatuak sortzen dituztela lurralde indigenetan, bai eta goi 
mendiko batailoiak ere.  

Garapeneko megaproiektuak ezartzeak arriskuan jartzen du herri indigenak arbasoen 
lurraldeetan geratzea. Bortxazko desplazamendu- eta lurraldeko deserrotze-egoera 
larriak gertatzen ari dira, eta eragin handia dute banako eta taldeko eskubideetan.  

2012ko apirilaren 23ko 1518 Legea, hazien pribatizazioa eta monopolioa arautzen 
dituena, AEBekin Merkataritza Askeko Ituna sinatzearen lehen ondorioetako bat dela 
ulertzen da; lege horrek, halaber, elikadura-autonomia eta biodibertsitatearen 
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kontserbazioa arrisku larrian jartzen ditu. Gizarte-erakundeek «Indarrez kentzearen 
legeak6» izenarekin ezagutzen dute.  

Giza eskubideen defendatzaileen aurkako jazarpena, enpresa multinazionalen, bereziki 
meatze-enpresen, eta narkotrafikoaren inbasioari buruzko etengabeko salaketen 
ondorioz. Gehienak zigorrik gabe gelditzen dira. 

Departamenduko agintariek baieztatu egin dute egoera hori. Oro har, FARC 
gerrillak, paramilitarrek eta Estatuak (Indar Publikoaren eta auzipetzeen bidez) 
egiten dituzte mehatxuak.  

Gobernu nazionalak ezarritako gizarte-banaketa estrategiak:  

Erakunde paraleloak sortzea: Álvaro Uriberen gobernuak Kolonbiako Herri Indigenen 
Erakunde Kulturaniztuna (OPIC) sortu zuen herri indigenen eskubideen aldeko borroka 
murrizteko eta desorekatzeko helburuz. Sortzaileen artean FEDECAMPO (Caucako 
Abeltzainen Federazio Nekazaria) elkarteko bozeramaileak, militar aktiboak eta 
autodefentsa nekazarietako7 kide gizarteratuak daude, besteak beste.  

Gizarte-sektoreen arteko borrokak (nekazariak, afrikarren ondorengoak eta indigenak): 
Kolonbiako Estatuak herri indigenei itzuliko dizkiela agindutako hektareetako asko 
nekazarien lurretan daude; ondorioz liskar larriak sortzen dira.  

Departamenduko agintariak Kolonbiako erakunde publikoak mugimendu 
indigenara errespetuz hurbiltzearen alde agertzen dira.  

Estatuaren arretarik eza; herrialdeko departamendurik behartsuenetako bat da, eta 
desplazatutako pertsona gehien dituena.  

Lurraldea enpresa multinazionalei eman zaie: Departamenduak 3.090.000 hektarea 
ditu guztira; horietatik, 813 eskaera zeuden emakida-prozesuan 2011ko abuztura arte, 
eta guztien artean 1.623.000 hektarea hartzen zituzten barnean, hau da, 
departamenduaren % 50 baino gehiago. Ondorioz, natura-baliabideak gehiegi ari dira 
ustiatzen, eta hori, tokiko ekonomia ahultzeaz gain, arriskutsua ere bada elikadura-
burujabetzarentzat.  

Departamenduko agintariek baieztatu dutenez, beren gizarte-erantzukizuna 
kontuan hartzen ez duten meatze-enpresa multinazionalak daude inguruan. 

Gatazka larriagotzea: Barneko gatazka ez da armatua soilik, soziala, politikoa eta 
ekonomikoa ere bada. Kausak egiturazkoak dira, eta, horregatik, egiturazko 
tratamendua behar dute. 

Departamenduko agintariek lurraren edukitze desorekatua gatazkaren 
funtsezko faktorea dela onartzen dute. Ez da nekazaritza-erreformarik egon, 
kontrarreformak baizik. 

Segurtasun demokratikoko politika: Aurreko gobernuan ezarritako Segurtasun 
Demokratikoko politikaren izenean, Santos presidenteak Ekintza Integraleko Dotrina 

                                                 
6
 Minga de Resistencia Social y Comunitaria erakundeak honako hauei esaten die «Indarrez kentzearen legeak»: 

garapen-eredu bat inposatzeaz gain, lurraldeko natur baliabideen jabetza eta horiek erauztetik sortzen diren onura 
ekonomikoak multinazionalen esku gelditzea bermatzen duten horiek. 
7 Talde paramilitarrak. 



 7 

aplikatzen du Kontsolidazioko Nazio Planaren barruan; bertan gerra-ekintzak eta 
ekintza zibiko-militarrak uztartzen dira, herritar zibilak gatazkan nahasi nahian.  

Feminizidioa eta sexu-indarkeria modu kezkagarrian handitu dira, nagusiki gatazka 
agerien dagoen eremu militarizatuetan. 

Eragile armatu guztiek emakumeen gorputza gerra-arma gisa erabiltzen dutela 
adierazi dute Departamenduko agintariek.  

Zigorgabetasuna. Ez dago erantzun eraginkorrik giza eskubideen defendatzaileen 
aurkako mehatxu- eta hilketa-kasuentzat.  

 

BOGOTA 

Lurraldeetan bildutako salaketak, analisiak eta proposamenak berresteaz gain, hauxe 
ere adierazi dute: 

Eredu neoliberalean sakontzea, enpresa multinazionalak eta atzerriko inbertsio zuzena 
sartuz, mundu osoko elite ekonomikoak erakartzeko eta Ekonomia Lankidetza eta 
Garapenerako Antolakundean 33. herrialde gisa sartzeko estrategia hutsa da.  

Bermeen Mahai Nazionalean parte hartzeak agerian utzi du erakundeek proposamenak 
egiteko duten gaitasuna, baina horrek ez du ekarri hobekuntza zehatzik. Gobernuak ez 
ditu bete hartutako konpromisoak. Nazioarteko prozesu batzuei bultzada emateko 
erabili dute espazio hori; hala nola, Merkataritza Askeko Ituna sinatzeko, horretarako 
giza eskubideen gutxieneko estandar batzuk betetzea beharrezkoa baita.  

Zigor arloko Justizia Militarraren erreformaren bidez Indar Publikoak egindako giza 
eskubideen urraketak Auzitegi Militarrek ikertzea eta Nazioarteko Zuzenbide 
Humanitarioaren arabera ez epaitzea lortu nahi dute; ondorioz, ez litzateke 
beharrezkoa izango, besteak beste, proportzionaltasuneko eta beharreko printzipioak 
betetzea, eta horrek, haien iritziz, zigorrik gabe utziko lituzke indar publikoak egindako 
krimenak; besteak beste, judizioz kanpoko exekuzioak, «positibo faltsuak»8 izenarekin 
ezagunak.  

Geldiarazi duten justiziaren erreformak, zeinaren helburua prozesuak ixtea eta 
paramilitarrekin loturak zituzten kongresuko kideen inhabilitazioa indargabetzea zen, 
Errepublikako Kongresua oraindik parapolitikaz kutsatuta dagoela erakusten du.  

Garapenerako Plan Nazionala indarrez kentzearen politiken zehaztapen eta krimenen 
legalizazio gisa aurkezten dute.  

Azkenik, kezkagarritzat jo da nazioarteko erakundeek ez ote duten Santosen gobernuak 
giza eskubideen defentsari dagokionez erabilitako diskurtsoa ontzat emango, eta 
ondorioz, Kolonbiatik alde egingo, nahiz eta giza eskubideen defendatzaileen aurkako 
jazarpen eta eraso mailak eta zigorgabetasunak bere horretan iraun eta, zenbaitetan, 
handitu. Nazioarteko lankidetza murrizteak antolaketa-prozesuak ahultzea dakar, eta 
horien jasangarritasuna arriskuan jartzen du.  

 

                                                 
8 Indar publikoko kideek bahitu eta hildako pertsonak, borrokan hildako gerrillari gisa aurkezten 
dituztenak.  
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Biktimei eta Lurrak Itzultzeari buruzko Legea (2011ko 1448 Legea) 

Gaia biziki garrantzitsua denez, oraingo gobernuaren ikur bihurtu den legearen gaineko 
eragozpen nagusiak jakinarazi dizkigute giza eskubideen aldeko erakundeek: 

Trantsizioko Justizia: Trantsizioko justizia-proiektu baten atal gisa aurkezten dute; 

halere, giza eskubideen eta Nazioarteko Zuzenbide Humanitarioaren (NZH) urraketa 

orokortuak eta sistematikoak gertatzen dira oraindik.  

Baztertutako biktimak: Kanpoan gelditzen dira 1985eko urtarrilaren 1aren aurretik 

izandako gertaerengatiko biktimak, lurrak 1991ko urtarrilaren 1aren aurretik indarrez 

kendu zizkieten pertsonak eta BACRIM taldeen biktimak; azken horien krimenak 

delinkuentzia arrunteko ekintzatzat jo dira, haien egiturak paramilitarismoaren 

jarraipena badira ere. 

Indarrez kentzearen legitimazioa: Beste kezka batzuen artean, giza eskubideen aldeko 

erakundeek «fede onaren tranpa» deitzen dutena nabarmendu behar dugu. Indarrez 

kendutako lurrak dituztenei itzultzen dituzten lurren ordaina jasotzea ahalbidetzen die 

Legeak, betiere fede txarrez jokatu ez badute. Xedapen hori dela-eta, baliteke 

bidegabeko desjabetzeen erantzuleak onuradun gertatzea; izan ere, titulartasun 

gehienak izen-mailegatzaileei eskualdatu zizkieten. Mailegatzaile horiek, paramilitarren 

senideak edo lagunak izan ohi ziren, eta tituluak haiei emanda, beren buruak babesten 

zituzten paramilitarrek, eta lurrak nola eskuratu zituzten ikertzea saihesten.  

Emakidak meatzaritzako enpresa multinazionalei: 20,5 milioi hektarea (lurralde 

nazionalaren % 18 baino gehiago) «gizarte- eta ingurumen-erantzukizuneko 

estandarrak» betetzen dituzten meatze-ustiapenerako eremu estrategiko izendatuta 

daude. Horretaz gain, kalkuluen arabera, esleitutako beste 8,1 milioi hektarea gehiagok 

ez dituzte estandar horiek betetzen. Gainera, 19.600 meatze-eskaera noiz bideratuko 

zain daude. Horregatik, biktimen erakundeek hauxe galdetzen dute: «Zer lur itzuli 

behar dizkigute?» 

 

Alternatibak: 

Bisitaturiko lurraldeetako gizarte-erakundeek, gizarte-justiziadun bake baten bila, 
aldaketarako aukerak eta proposamenak azaldu dizkigute.  

Horien artean, honako hauek daude: elkarrizketa humanitarioak eta bakearen aldeko 
sentsibilizazio- eta mobilizazio-ekintzak egitea, enpresa multinazionalek izandako 
eraginengatik Giza Eskubideen Amerika Arteko Gortearen aurrean tutoretza-ekintzak 
egitea, edo antolakundeak sendotzeko esperientziak (hala nola Hondurasko Babesleku 
Indigenako –Cauca– Jakintzen Kultur Arteko Eskola)9 gauzatzea.  

                                                 
9 Jakintzen kultur arteko eskola, berezko jurisdikzio eta hezkuntza indigenaren esparruko esperientzia. 
Etorkizuneko liderrentzako eskola politikoa, gatazkaren indarkeriaren aurrean lurraldea eta bizitza 
defendatzeko trebakuntza eskaintzen duena.  
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Guztiek diote Kolonbiako gatazka konponduko bada, haren egiturazko kausak aitortu 
behar direla, eta haren izaera soziala, politikoa eta ekonomikoa onartu behar dela, bai 
eta bakea ez dagokiela gobernuari eta matxinatuei bakarrik ere. Biktimek eta gizarte 
zibilak ere parte hartu behar dute. 

Estatuan, honako hauek nabarmentzen dira jendaurreko eztabaidako eta koordinazioko 
herritarren ekimen gisa: Minga de Resistencia Social y Comunitaria eta Herrien 
Biltzarra. Biak ala biak, parte-hartze handiko eszenatoki oso zabalak dira, eta haietan 
herri-proposamen bat, bestelako gizarte bat eta bizitza duin bat biltzen ari dira. 
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ONDORIOAK 

• Ia guztiek diote aho batez Kolonbiako gobernu-aldaketak tonu-aldaketa bat ere 
ekarri duela. Uribe Vélezen bi legegintzaldien ostean Juan Manuel Santos 
presidentetzara iritsi izanak diskurtso politiko berria ekarri du; hala, giza eskubideen 
aldeko lana aintzat hartzea eta herrialdean dagoen gatazkari irtenbide baketsuak 
bilatzea biltzen ditu diskurtsoak. Nolanahi ere, haustura oso handia sumatu dugu 
giza eskubideen politika publikoen, araudiaren, horiek arautzen dituzten babes-
tresnen eta jazarpeneko, esespeneko eta indarkeriako egoerak nozitzen dituztenei 
emandako benetako babesaren artean. 

• Bisitatu ditugun udalerri gehienek eta elkarrizketaturiko pertsona askok babes-
eskemak dituzte, edota eremu militarizatuetan daude, baina horrek ez dakarkie 
segurtasun-sentipenik. Babes-neurriak ez dira nahikoak, eta militarizazioak ez du 
bermatzen herritar zibilak babestuta egotea. Horrela bada, erresistentziako gizarte-
mugimenduek, eragile armatuen arteko suaren erdian, bizi-duintasunaren eta 
ausardiaren alde egunero egiten duten borroka nabarmendu nahi dugu. 

• Eskubideen urraketa larri batzuk behin eta berriz estrukturalki zigorrik gabe 
gelditzen direla nabarmendu beharra dago, arras larria baita (hilketak, 
desagertzeak, mehatxuak...). Prozesu judizialak gehiegitan alferrikakoak izaten dira, 
edo kanpoko esku-hartzeek akastuta daude. Eta irtenbideak planteatzeko orduan, 
nahasmen harrigarria dago kaltearen prebentzio-neurrien eta horren ordainezko 
zigor-neurrien artean.  

• Gatazkaren oinarri-oinarrian natur baliabideak, lurraren defentsa eta interes 
nazionalak eta atzerritarrak daude; halaber, erakunde kolonbiarrek zein estatu 
inbertsiogileek aurre egin beharreko erantzukizunak ere badituzte bertan. Horrela 
bada, Biktimei eta Lurrak Itzultzeari buruzko Legeak prozesu korapilatsua dakar; 
bertan, lurrarekiko harremanaren mendeko bizimodua duten biktimen interesa 
lehenetsi beharra dago –komunitate indigenak, afrikarren ondorengoak eta 
nekazariak–. 

• Egiaztatu dugunez, Caucako departamenduko erakundeek borondatea dute borroka 
armatua bertan eragiten ari den egoera konpontzeko, berau herritar zibilen bizitza 
eta osotasun fisikoa arriskuan jartzen ari baita.  

Horregatik guztiagatik, itxaropentsu hartu ditugu Kolonbiako gobernuaren eta FARC 
gerrillaren arteko bake-elkarrizketak, eta gizarte zibilaren ahotsak eta bake-
proposamenak kontuan hartzera animatzen ditugu. 

Errespetua eskatzen dugu indigenen, afrikarren ondorengoen eta nekazarien 
komunitateen autonomiarentzat, autodeterminazioarentzat eta arbasoen lurraldean 
geratzeko eskubideentzat. Halaber, giza eskubideen eta NZHren nazioko eta 
nazioarteko arauak aplika daitezela eskatzen dugu, bai eta herritar zibilak, giza 
eskubideen aldeko erakundeak eta horien liderrak babes ditzatela ere, azken horiek 
mehatxatzen ari baitira giza eskubideen alde egiten duten lanagatik. 
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ERANSKINA: 

Gurekin bileretan parte hartu duten gizarte-erakundeak eta erakunde publikoak 

 Sincelejo (Sucre) La Europa finka (Ovejas, 

Sucre) 

Erakunde 

sozialak/ 

kolektiboak 

 

• Estatuko Krimenen Biktimen 
Mugimendua (MOVICE, Sucreko 
atala) 

• Nekazaritzako eta Abeltzaintzako 
Federazio Nazional Sindikal 
Unitarioa (FENSUAGRO) 

• Córdobako Unibertsitateko eta 
Sucreko Unibertsitateko Ikasleen 
Kolonbiako Elkartea (ACEU) 

• Kolonbiako Erabiltzaile Nekazarien 
Elkartea (ANUC) 

• Montes de Maríako Nekazariak 

• Montes de Maríako Liderren Sarea 

• Korporazio Afrokolonbiarra 

• UNICAMPO (Bolívar eta Sucre) 

La Europa finkako, La 
Alemaniako, Montes de 
Maríako, Chalángo eta San 
Onofreko ordezkariak.  

 

Erakunde 

publikoak 

• Sucreko gobernazioa 

• Herriaren Defentsa Erakundea 

• Sincelejoko alkatetza 

• Poliziako koronela 

• Armadako teniente koronela  

• Fiskaltza 

Ovejaseko alkatetza 

 

 

 Cali (Valle del Cauca) 

Erakunde 

sozialak/ 

kolektiboak 

 

• Ikerketa eta Gizarte Ekintzarako Elkartea (NOMADESC) 

• Hondurasko Babesleku Indigena 

• Cerro Tijeras kabildoa (Suárez, Cauca), Caucako Iparraldeko 
Kabildo Indigenen Elkarteko (ACIN) kidea 

• El Congal palenkea   

• Nekazari organikoen elkartea (ASOAGROS), Valle del Cauca 

• Kolonbiako Langileen eta Unibertsitateko Enplegatuen sindikatua 
(SINTRAUNICOL) 
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• Nekazaritzako Koordinazio Nazionala (CNA) 

• Trianako Emakumeak 

• Kanabera Ebakitzen duten Emakumeen Elkartea 

• Langileen Zentral Unitarioa (CUT), Valle del Cauca 

• MOVICE, Valle del Caucako atala 

• Paz con Dignidad, Kolonbia 

 

 Popayán (Cauca) 

Erakunde 

sozialak/ 

kolektiboak 

 

• Caucako Indigenen Eskualde Kontseilua (CRIC) 

• Caucako Bizitzaren eta Giza Eskubideen Aldeko Sarea: 

• CUT, Cauca 

• Kolonbiako Mendigunea Integratzeko Batzordea (CIMA) 

• Sol y Tierra fundazioa 

• Estrella Orográfica del Macizo Colombiano fundazioa 
(FUNDECIMA) 

Erakunde 

publikoak 

• Caucako gobernazioa 

• Herriaren Defentsa Erakundea 

 

 Bogota 

Erakunde 

sozialak/ 

kolektiboak 

 

• Colombianos y Colombianas por la Paz 

• Kolonbia–Europa–AEB koordinazioa 

• MOVICEren Bultzada atala 

• Askatasuna Korporazio Juridikoa (CJL) 

• Yira Castro Korporazio Juridikoa 

• Preso Politikoekiko Elkartasun Batzordea (CSPP), Barranquilla 

• Giza Eskubideen Aldeko Batzorde Iraunkorra (CPDH) 

• FENSUAGRO 

• Nazioarteko Bake Brigadak (PBI, Bogota) 

• Korporazio Klaretarra 

• AFADEPRESA 

• SEMBRAR korporazioa 

Erakunde 

publikoak 

• Espainiako enbaxada 

• Europar Batasuneko Giza Eskubideen Bulegoa 
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• Errepublikako presidenteordetza: 

• Giza Eskubideen eta Nazioarteko Zuzenbide Humanitarioko 
programa presidentzialaren zuzendaria 

• Kolonbiako Herri Indigenen garapen osorako estrategiak 
eta ekintzak gauzatzeko programa presidentzialaren 
zuzendaria 

 


