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Vi, undertecknande svenska enskilda organisationer som samverkar för att främja fred och
respekt för mänskliga rättigheter i Colombia, vill med detta brev uttrycka vår oro över
rapporter om brott mot människors mötes- och yttrandefrihet i samband med den nationella
bondestrejk som pågått i landet.
Den 19 augusti 2013 inleddes en nationell strejk i Colombia, där småbönder, med starkt stöd
från andra sektorer i samhället, protesterade mot avsaknaden av en nationell landsbygdpolitik
samt ökade produktionskostnader vilka påverkar deras möjligheter att konkurrera med
utländska producenter som fått tillträde genom frihandelsavtal till den colombianska
marknaden.
Den nationella bondestrejken har avtagit eftersom regeringen, under helgen 7-8 september,
påbörjat en dialog med bonderepresentanter. Diskussionerna resulterade i att presidenten ska
bilda en kommission vars syfte är att fortsätta dialogen med bönderna och börja se över
möjliga reformer till förmån för bönder och konsumenter.
Under den tid den nationella strejken har pågått har undertecknade svenska organisationer
tagit emot mycket oroande information om att colombiansk polis, särskilt deras specialstyrka
”ESMAD”, och den colombianska armén kan ha begått en rad allvarliga kräkningar. Under
protesterna rapporteras att:
- 12 personer dödats
- 485 sårats, bland annat påstås de ha utsatts för misshandel och tortyrliknande metoder,
- 260 personer har anhållits utan giltig juridisk grund,
- skott har avfyrats mot demonstranterna, och 21 personer sårats,
- husrannsakan har genomförts utan giltiga husrannsakningsorder,
- polisen krossat fönster med stenar och gummikulor ska ha skjutits mot bostäder,
- ambulanser har förhindrats att komma fram,
- det förekommit sexuellt våld mot kvinnliga demonstranter, samt att
- polis och militär också har anklagat och hotat deltagare i protesterna för samarbete med
illegala väpnade grupper.
Undertecknade organisationer tar helt avstånd från det våld och vandalism som rapporteras ha
utövats av icke identifierade grupperingar. Vi vill värna den fredliga mötesfriheten och
yttrandefriheten. Vi är oroade över hur situationen kan komma att utvecklas i Colombia och
att våldet kan komma att eskalera och påverka den pågående fredsprocessen. De övergrepp

som har rapporterats av media och organisationer måste utredas till fullo och kränkningar
måste lagföras på ett korrekt sätt. Det är dock positivt att regeringen nu har gått in i en dialog
med representanter för bondeorganisationerna.
Mot bakgrund av ovanstående hoppas vi att Sverige, enskilt och gemensamt med övriga EUländer, kan lyfta frågan om vikten av att respektera yttrande- och mötesfriheten och att dessa
påstådda kränkningar måste utredas, med den colombianska regeringen. EU har antagit ett
antal riktlinjer angående hur man ska arbeta för att främja respekt för mänskliga rättigheter,
bland annat Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare som är viktiga att
beakta.
Vi hoppas också att Sverige ställer sig bakom och stödjer FN:s roll, särskilt FN:s kontor för
mänskliga rättigheter, och FN:s utvecklingsprogram UNDP, som medlare och garant i
dialogen mellan bönderna och regeringen.
Undertecknande organisationer anser att Sveriges stöd till den fredsprocess som pågår i
Colombia mellan regering och FARC är mycket viktigt. Colombia befinner sig i ett avgörande
och känsligt läge, med de pågående fredsförhandlingarna, där det är av yttersta vikt att
Colombia som stat respekterar och upprätthåller mötes- och yttrandefrihet samt andra
mänskliga rättigheter.
Undertecknande

Birgitta Lönnemar, förbundsdirektör
Adoptionscentrum

Peter Ottosson, internationell chef
Diakonia

Jenny Jansson Pearce, generalsekreterare
Fonden för mänskliga rättigheter

Annica Sohlström, generalsekreterare
Forum Syd

Sofia Walan, generalsekreterare
Kristna Fredsrörelsen

Gunilla Hallonsten, chef policyenheten
Svenska kyrkans internationella avdelning

