Taula Catalana per la Pau

i els Drets Humans a Colòmbia

COMUNICAT DE LA TAULA PER COLÒMBIA DAVANT L’ASSASSINAT
D’ALMENYS 17 INDÍGENES AWÀ.

La Taula Catalana per la Pau i els DDHH a Colòmbia vol expressar la seva més
enèrgica condemna alhora que el seu total rebuig per l’assassinat d’almenys 17
membres del col·lectiu indígena Awà al resguard Tortugaña-Telembí (Nariño,
Colòmbia), entre els quals hi havia diversos menors d’edat.
Segons les informacions arribades a la Taula, el dia 1 de febrer uns quants integrants
d’aquest col·lectiu indígena van ser obligats per membres del Batallón Contraguerrilla
Mártires de Puerres (de l’Exèrcit colombià) a donar informació sobre la ubicació a la
zona de guerrillers de les FARC. Tres dies després, el 4 de febrer, un grup de
persones armades i amb distintius de les FARC van retenir diversos membres dels
Awà, els van lligar les mans i els van obligar a acompanyar-los a un rierol proper.
Segons testimonis de la comunitat indígena, algunes d’aquestes persones van ser
assassinades allà mateix pels guerrillers. L’endemà, segons les mateixes fonts, els
membres de les FARC van tornar a buscar els nens i nenes que havien quedat sols a
les cases. Ja no s’ha sabut res més d’aquests infants.
A més d’aquesta terrible massacre, informacions confirmades per l’ONIC i per la
Governació de Nariño indiquen que una nova massacre contra 10 indígenes Awà més,
s’ha comès també aquests darrers dies a la comunitat de Guangarial (Nariño).
Per tot plegat, volem fer pública la nostra fonda preocupació per la situació dels Awà:
en els últims 10 anys, i com a conseqüència del conflicte armat, aquest col·lectiu
indígena ha patit 5 desplaçaments forçats massius, uns 200 dels seus integrants han
estat assassinats i 50 membres més han estat víctimes de mines antipersonals.
La Taula Catalana per Colòmbia expressa el seu dolor per aquestes noves víctimes de
violacions al Dret Internacional Humanitari-DIH, fruit del conflicte colombià, a la vegada
que trasllada tota la seva solidaritat als familiars de les persones assassinades.
Finalment, volem reconèixer de forma pública a les autoritats indígenes de Colòmbia
en les seves funcions de vetllar per la seguretat i la pau, de forma autònoma, dins llurs
territoris ancestrals, reconeguts per la Constitució colombiana.
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