Resolució 790/X del Parlament de Catalunya, de suport als pobles indígenes i les comunitats
camperoles i afrodescendents de Colòmbia en la defensa de llurs territoris
Tram. 250-01162/10
Adopció Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació
Sessió 18, 26.09.2014, DSPC-C 485
La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, en la sessió tinguda el 26 de setembre de 2014, ha
debatut el text de la Proposta de resolució de suport als pobles indígenes i les comunitats camperoles i
afrodescendents de Colòmbia en la defensa de llurs territoris (tram. 250-01162/10), presentada pel Grup
Mixt; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i Sara Vilà Galan,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 75874).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Donar suport polític i institucional a les experiències de defensa dels seus territoris per part de les
comunitats camperoles, afrodescendents i indígenes colombianes i les organitzacions de dones, i també a la
lloable tasca dels defensors dels drets humans que els acompanyen. És el cas de l’emblemàtica experiència
de resistència no violenta enmig de la guerra de San José de Apartadó, com han sol·licitat la justícia i el
mateix Tribunal Constitucional de Colòmbia en la Interlocutòria 164 del desembre del 2012, i de diverses
resolucions de la Comissió i del Tribunal Interamericà de Drets Humans que sol·licita respectar i defensar
aquestes comunitats.
b) Considerar la recuperació del Programa d’acollida de defensors i defensores dels drets humans, que inicià
l’Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans de la Generalitat de Catalunya, després d’analitzar-ne
els aspectes organitzatius i pressupostaris, i tenint en compte iniciatives similars, com les que duen a terme
les comunitats autònomes del País Basc i Astúries.
c) Fer arribar aquesta resolució al Congrés dels Diputats, al Govern de Colòmbia i al Parlament Europeu.
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