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Kolonbia: Giza eskubideak eta bakea.
Elkartasuna Euskal Herritik
lbisteak sailean
datozkigu Kolonbiatik azkenaldi
honetan; denetarikoak, kontradiktoriak sarritan. Kolonbiako Gobernua
eta Nazio Askapenerako Armada (ELN) hasiak ziren elkarrizketetan, 25 urteko gerrillaren ondoren bake-hitzarmenari begira; talde
armatuaren burua, Manuel
Pérez, hila zela jakin genuen
gero duela bi aste; eta zalantzak ere agertu ziren negoziazioei buruz, haren ondorengoa jarrera gogorragokoa
omen zelako. Bitartean
etenda egon dira horiek.
Elkarrizketa-dinamikari
bultzada emateko, hain
zuzen, antolatuak zituen
GKE zenbaitek topaketak
Iruñean, non Kolonbiako
indar politiko eta sozialetako
ordezkari asko parte hartzekoa baitzen, bakerako bideak ireki nahian; baina zoritxarrez bertan behera geratu ziren jardunaldiok,
Nafarroako gobernuak bere
babes «instituzionala kentzean.
Orain berriro, aste honetan, jakin dugu Kolonbiako Gobernuak eta ELNk
elkarrizketei ekin egin dietela berriro. Horietan puntu
larrienetakoa eta eztabaidagai bizienetakoa giza eskubideen urraketena da, eta herritarren hilketena, militarren eta paramilitarren
eskutik; agintari politikoak
ez baitira gauza izan orain
arte sarraskiok geratzeko.
Hauxe idazten ari naizen honetan giza eskubideen beste
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ekintzaile ezagun baten he- derárselamarginada social berriki Genevan. Handixe
riotzaren berri daukat au- Simultáneamente, el despla- dator, hain zuzen. Euskal
rrean: «Muerto en atentadozamiento forzado adquiere Herrira Espainiako zenbait
el defensor colombiano de un carácter masivo que su- hiritan hitzaldiak eman onDerechosHumanosEduardo pera el millón de personas, doren; Bilbon eta Donostian
Umaña. Herenegun gertatu las amenazas y hostiga- jardungo du, zenbait elkazen hori, hilaren 18an. Eus- mientos contralíderesde or- rrizketa eta hitzalditan Kokaldunon laguna zen gai- ganizaciones sociales y de- lonbiak bizi duen drama ezanera! Duela bi hilabete beste fensores de los derechos hu- gutarazten eta giza eskubiabokatu bat hil zuten era be- manos aumentan cada día y deen eta bakearen alde
retsuan, Jesús María del la impunidad mantiene ín- daramaten ekintza eta ahaleValle; Kolonbiako iparral- dices del 97 por ciento».
gina agertzen.
deko Antiokia DepartamenKolonbiarentzako denon
Bere bizitzari buruzko letuko Giza Eskubideen Komi- elkartasuna eta Europako go- kukotza batean honela idatzi
teko lehendakaria zen hura. bernuen aldetik jarrera akti- du Omar Fernandezek: «EnKolonbiako gerrillaren eta boagoa eskatu ondoren, ho- tendí que no bastaba vivir
gobernuaren arteko bake-hi- netara amaitzen zen mani- con los pobres y vivir como
tzarmena ezinezkoa izango festua: *En la coyuntura pobres sino que era neceda, horrelako hilketak eta actual en laqueelGobierno sario luchar con ellos por
bestelako giza-eskubideen colombiano ha manifestado una vida digna. Durante
urraketak geratzen ez diren su deseo de 'iniciar una esta época, procuré que
bitartean.
gran cruzada porladefensa otros entendieran lo mismo y
Joan zen irailaren 9an ga- de los derechos humanos' es lucharan por lo mismo,
rrasi larri bat agertu zen, un momento oportuno para desde nuestro compromiso
agiri eran, Madrilgo egunka- aunar todos los esfuerzos como cristianos. Creo que
rietako batean. «Colombia: desde la comunidad interna- logré que muchas personas
Un desafío de todos por el cional para generar los es- entendieran esto, no solo
respeto a los derechos hu- pacios que requierenlasor- con ideas, sinoayundandoa
manos» izenpean. Estatu es- ganizaciones sociales y los que muchos se compromepainoleko 15 erakunde so- defensores de derechos hu- tieran en una práctica en
zialez gain, Europako beste manos en la búsqueda del favor delajusticia».
erakunde askok sinatuta ze- camino hacialasuperación Ulertu zion horietako bat
torren manifestua: Alema- de la crisis de los derechos beraren anaia gazteena izan
niako, Belgikako, Britainia humanos que vive el país y zen; baina nekazarien eta inHandiko, Frantziako, Holan- la soluciónpolítica al con- digenen errebindikazioen aldako, Irlandako eta Italiako, flicto armado interno».
deko lanean bi urtez ziharSuediako eta Suitzako
Testuinguru horretan oso duela, hil egin zuten, katehainbat erakundek, 23k hain egoki dator Oman Fernández kista bat eta bi indigena
zuzen ere.
kolonbiar fraidearen eta giza lagunekin batera.
Honako datu izugarri eskubideen aldeko ekintzai24 urte zituen anaiak.
hauek salatuz hasten zen learen bisitaldia gure artera.
Euskaldunon arazoetan
agiria; *En promedio se co- Frantziskotarra da Omar, bere elkartasun praktikoa
meten en Colombia cada día Justizia eta Bakea batzor- agertu zigun Eduardo Uma10 asesinatos políticos o dekoa eta Kolonbiaren Bake- ñaren oroitzapena bizirik
presumiblemente políticos, rako Frantziskotar Misioko edukiko dugu aste honetan,
se tortura una persona cadakidea eta eragilea. NBEko eta Kolonbiarekiko geure el24 horas, se asesina una giza eskubideei buruzko Ba- kartasuna itzultzeko aukera
persona cada día por consi- tzordeko aholkularia izan da izango dugu.

