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Com cada any, CEAR ha publicat les xifres 
anuals d’asil, el·laborades a partir de les dades 
publicades per l’Eurostat.

Crida l’atenció que durant l’any passat, l’estat 
espanyol va denegar 2 de cada 3 sol·licituds re-
soltes. En total van ser 8.675 les persones a les 
quals se’ls va denegar l’asil, quedant per tant per 
sota de la mitjana europea d’acceptació (35% a 
Espanya per un 45% a la Unió Europea).

Això en un nou any rècord, durant el qual es van 
presentar 31.120 sol·licituds d’asil, el que supo-
sa un 4% de les sol·licituds que s’han fet a la 
Unió Europea. I també s’ha batut el record d’ex-
pedients pendents de resolució, amb una xifra 
que s’apropa als 40.000. Entre les persones que 
esperen la seva resolució, una de cada tres pro-

vé de Veneçuela (13.425) i gairebé 5.000 són 
d’Ucraïna.

Durant el 2017, la nacionalitat veneçolana s’ha 
consolidat com la més compartida per les per-
sones sol·licitants d’asil. Més de 10.000 sol·lici-
tants provenen del país llatinoamericà, lluny de 
les 4.225 de Síria o de les 2.460 de Colòmbia.

Respecte a l’any anterior, hi ha hagut un aug-
ment de les sol·licituds d’asil de Veneçuela, que 
s’han triplicat, però també cal assenyalar el can-
vi en el nombre de sol·licituds de persones provi-
nents de Colòmbia, que s’ha quadruplicat durant 
el 2017.

Per conèixer totes les xifres d’asil de 2017, entra 
a http://www.masquecifras.org/

Editorial
Coneix les xifres d’asil del 2017
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Reflexions
Defensant qui defensa
Adrià Plaza
Voluntari de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

Dins el context de la mal anomenada ‘crisi 
dels refugiats’, la majoria de països europeus 
han endurit les seves legislacions en matèria 
d’estrangeria. Aquest enduriment s’ha 
materialitzat en noves lleis i reglaments més 
restrictius a escales nacionals i interregionals, 
que busquen dificultar i obstruir el dret a la lliure 
circulació i d’asil.

A això cal afegir-hi la vinculació en l’imaginari 
col•lectiu dels termes seguretat i migració en el 
marc de les lògiques discursives de la ‘Guerra 
contra el Terrorisme’, per tal de significar 
l’esmentat enduriment de legislacions en 
matèries d’estrangeria. Un bon exemple n’és 
la cimera del G6 del 17 d’octubre a Sevilla, on 
la vehiculació d’ambdós institucionalitzava, 
perpetuava i fomentava el racisme social.

En aquesta conjectura, la persecució i 
criminalització d’activistes també ha esdevingut 
un instrument més de molts estats alhora d’assolir 
els seus objectius, per exemple -i relacionat amb 
el tema tractat-, en matèries d’estrangeria. Dades 
de l’Institut de Relacions Racials ens parlen del 
processament de 45 actors humanitaris per Lleis 
d’Immigració o contra el tràfic de persones en els 
últims dos anys. En destaquen casos com els 
de Mussie Zerai, nominat al Premi Nobel de la 
Pau el 2015 i acusat per Itàlia el 2017 d’incitació 
a la migració il•legal, o el de Cédric Herrou, 
condemnat el 2017 a quatre mesos de presó i 
sancions econòmiques per ajudar a refugiats a 
creuar la frontera italo-francesa.

A escala nacional, després de les reformes 
del codi penal i l’aprovació de la Llei 4/2015 
de Seguretat Ciutadana (“Ley Mordaza”), hem 
vist episodis molt desafortunats que buscaven 
la criminalització i la desmobilització d’actors 
humanitaris i activistes. Amb aquestes s’ha 
buscat convertir en crim la defensa de la vida, 
tal i com està passant actualment amb la causa 
oberta contra Helena Maleno. Activista des del 
2001, treballa pels drets dels immigrants en la 
Frontera Sud amb una perspectiva de gènere i 
transnacional, tot denunciant les vulneracions de 
Drets Humans que se succeeixen en els trànsits 
migratoris.

La seva causa, admesa a tràmit per la justícia 
alauita, es basa en un dossier enviat per la 
justícia espanyola i fet per la Unidad Central 
de Redes de Immigración Ilegal y Falsedad 
Documental (UCRIF) de la Policia Nacional, que 
la va començar a investigar el 2012. Juntament 
amb aquest informe, es van presentar com a 
proves les trucades fetes a Salvament Marítim 
(les mateixes que han fet que el propi cap de 
Salvament Marítim d’Almeria afirmés que no 
exagerava si deia que possiblement era la 
persona que més vides havia salvat a l’estret), 
desestimades per l’Audiència Nacional com 
a proves constituents del delicte de tràfic de 
persones. No obstant l’enviament de proves i 
el dossier, la justícia espanyola encara no ha 
notificat que la causa va ser arxivada l’abril 
del 2017 per falta de proves concloents. Amb 
aquesta conjectura, l’Helena està a l’espera del 
pronunciament de la justícia alauita després 
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d’haver declarat dos cops, podent enfrontar-se a 
penes d’entre sis mesos i cadena perpètua pels 
delictes dels que se l’acusa.

Tot i això, les mostres de suport que rep no paren 
de créixer: el què el litigi iniciat per desmobilitzar, 
criminalitzar i acabar amb l’activitat de l’Helena 
ha aconseguit, no és sinó una solidaritat que 
traspassa fronteres. La societat civil, nacional i 
internacional ha entès i compartit la necessitat de 
defensar qui defensa. La necessitat de mostrar 
el rebuig a aquells que conceben l’activisme 
com una amenaça i no comprenen que només 
es pot parlar de democràcia des la llibertat de 
crítica i denuncia de tots els incompliments i 
vulneracions de Drets; i més, quan parlem de 
Drets Humans.

La societat civil ha aconseguit que el litigi contra 
l’Helena es mediatitzés i creués fronteres, tot i 
l’intent d’externalització del propi procés per tal de 
desplaçar el focus social fora l’Estat i aconseguir 
que la causa prosperés. Una externalització de 

la justícia, que tal i com passa amb la què fa anys 
que es produeix en les fronteres, busca dificultar 
el seguiment de les vulneracions de Drets. No 
obstant això, el que també està passant és 
que van apareixent nous agents incansables 
que lluiten per canviar i destruir sistemes i lleis 
que violenten al vulnerable, i que l’obliguen a 
desplaçar-se forçosament iniciant uns trànsits 
que, l’any 2017, ens van deixar 249 morts a les 
costes espanyoles.

La societat civil serà qui farà caure pel seu propi 
pes l’absurditat de tot el procés al què s’enfronta 
l’Helena, i aconseguirà que els què acusen 
siguin acusats de les diàries vulneracions de 
Drets que activistes i actors humanitaris fa anys 
que denuncien. Però mentre això no passi, 
ens mantindrem al costat d’aquestes persones 
i seguirem defensant qui defensa. Seguirem 
desmuntant lleis i esquemes mentals xenòfobs 
que només busquen criminalitzar la protecció de 
la vida i mantenir en la més absoluta impunitat 
les vulneracions dels Drets Humans.
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Violacions de Drets Humans
CONFLICTES ACTUALS; CONFLICTES OBLIDATS

Desplaçats iemenites s’enfronten al cru hivern
Una nova onada de violència ha saquejat la zona de Al Hudaydah (Iemen), on nombroses famílies 
s’han vist forçades a abandonar les seves cases per fugir del perill. Aquests nous enfrontaments 
han provocat el desplaçament de mes de 32.000 iemenites en els darrers dos mesos (sumat als 2 
milions que ja varen abandonar les seves llars prèviament).
Les hostilitats augmentaren de manera abrupta en la capital Sanà al començament de l’hivern, 

abans dels nous enfrontaments en Al Hudaydah que es varen cobrar la vida de 113 persones en 
quinze dies i des d’on provenen la majoria dels refugiats.
Aquesta nova escalada d’enfrontaments ha exacerbat una de les pitjors crisis humanitàries 

actuals que ja comptabilitza 22 milions de persones en necessitat d’ajuda humanitària. Un dels 
majors problemes que acusen les organitzacions son els desplaçaments prolongats i la manca de 
perspectives de poder tornar. A més, la situació està desbordant els recursos de les poblacions 
desplaçades i d’acollida en una regió que es troba actualment en risc de hambruna. Aquesta manca 
de recursos i de perspectives a curt termini es veu agreujada per l’arribada de l’hivern, amb fatals 
conseqüències per la majoria de desplaçats que es troben en assentaments informals. 
Font:http://www.unhcr.org/news/latest/2018/1/5a6059fb4/yemenis-displaced-fresh-violence-face-

bleak-winter.html

 “El següent en morir”: abusos de les forces de seguretat 
estatals i Renamo en Moçambic
Des de novembre de 2015 fins el alto el foc de desembre 2016, les forces armades de Moçambic i 
el principal grup armat del partit de la oposició conegut com Renamo cometeren nombrosos abusos 
(desaparicions forçoses, detencions arbitraries, matances i destruccions de la propietat privada) en 
les regions centrals d’aquest país. Encara que les hostilitats han cessat substancialment desprès 
d’aquest alto el foc, el govern no ha demanat responsabilitats als culpables qui continuen sent 
impunes. 
En aquest informe elaborat per Human Rights Watch es denuncien els abusos comesos a les 
províncies de Manica, Sofala, Tete i Zambezia. L’informe recopila els relats de víctimes i testimonis 
sobre els abusos perpetrats pel grup armat de Renamo i les forces governamentals: desaparicions, 
atacs al transport públic o destrucció de propietats, entre altres. Els entrevistats asseguren que 
mai se’ls ha contactat per que donen la seva versió, fet que reflecteix la manca de voluntat de les 
autoritats d’esclarir els fets i condemnar els responsables. 
Font: https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/mozambique0118.pdf
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Violacions de Drets Humans
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“Eren homes amb uniforme”: violència sexual a dones i nenes
durant les eleccions de Kenia de 2017
Judith Wavinya (nom inventat) va ser atacada per dos homes la nit de l’11 d’agost de 2017. 
Amenaçada amb un ganivet, els homes la portaren a un lloc aïllat on abusaren d’ella sexualment. 
Des d’aleshores, Judith pateix problemes de salut crònics que li impedeixen portar una vida normal 
-com la pèrdua auditiva que acusa des de l’incident. Amb aquests problemes de salut ha hagut de 
deixar el treball, fet que dificulta enormement la seva situació econòmica i la dels seus tres fills.
Human Rights Watch va documentar prèviament l’increment de violència sexual a dones i nenes, 

així com alguns casos a homes i nens, al període post-electoral de 2007-2008. En aquest report, 
aquesta organització reporta patrons similars de violència sexual en torn a les eleccions de 2017 a 
Kènia. Un important nombre de víctimes van descriure els seus atacants com a homes a uniforms 
(de les forces de seguretat de Kènia o de la milícia) i denuncien els impediments amb els quals es 
troben per poder denunciar-los a les autoritats. Com les mateixes autoritats les indicaven “No pots 
denunciar el govern al govern”. En aquest informe queda demostrada la incapacitat i manca de 
voluntat del govern kenià d’investigar els casos de violència sexual, protegir a les víctimes i donar-
lis assistència, així com posar mesures per evitar una nova onada de casos a les eleccions vinents.
Font: https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/kenya1217_web.pdf

PERSEGUIDES PER SER DONES

Aràbia Saudita: silenciades per defensar els drets de les dones
L’informe emès per l’Observatori per la Protecció dels Defensors dels Drets Humans posa de relleu 
la contradicció que suposa la constant vulneració dels drets que pateixen les dones a Aràbia Saudita 
i l’excitació que ha provocat l’anunci de reformes simbòliques en matèria de gènere per part del 
govern.
A l’Aràbia Saudita, les dones han de fer front al règim patriarcal en el context d’un dels països més 

masclistes del món. Si les dones en general estan sotmeses a una gran restricció dels seus drets 
en aquest país, la situació s’agreuja en aquelles que es manifesten com a activistes.
La prohibició de formar moviments o associacions en l’àmbit legal ha portat a moltes d’elles a 

refugiar-se a les xarxes socials com única via d’escapament. Des de 2016, i arran de les oportunitats 
que brinden les xarxes socials, el país ha viscut un increment sense precedents de mobilitzacions 
de dones en defensa dels drets humans més bàsics. Com a conseqüència d’aquestes protestes, 
el govern va dur a terme una sèrie de mesures de caràcter simbòlic com les que permeten a les 
dones entrar als estadis o conduir. Però, d’acord amb l’informe de l’Observatori per la Protecció dels 
Defensors dels Drets Humans, aquestes mesures són insuficients i contrasten amb la situació real 
de les dones a Aràbia Saudita.
Font: https://boletinderechoshumanos.wordpress.com/2018/01/17/saudi-arabia-condemned-to-

silence-the-situation-of-women-human-rights-defenders/
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DRETS ECONÒMICS, SOCIALS, CULTURALS I AMBIENTALS

La lluita per l’educació dels nens refugiats a Tanzània 
L’ACNUR va denunciar la precària situació educativa a la que s’enfronten molts nens als tres camps 
de refugiats de Tanzània (Nduta, Nyarugusu i Mtendeli). Entre els tres camps actualment compten 
amb les escasses 193 classes permanents per tractar de cobrir les necessitats educatives de, 
aproximadament, 9.600 nens. Com a conseqüència, més del 70% dels alumnes han d’estudiar a 
l’aire lliure en classes improvisades sota els arbres. 
Al camp de Nduta, les pissarres pengen dels arbres tractant de simular classes convencionals. 

Com expliquen els professors, en ocasions les branques es trenquen i han d’interrompre les classes 
per portar els alumnes a l’hospital. 
La manca de infraestructures, les llargues caminades per arribar a les escoles, els estomacs 

buits i l’absència de diplomes oficials són una causa comú d’abandonament escolar en aquests 
camps. Les dades ho corroboren: només el 23% dels refugiats adolescents comencen l’educació 
secundària, dada que contrasta amb el 84% que s’observa a nivell global. 
Font: http://www.unhcr.org/news/stories/2018/1/5a37ac6d4/refugee-children-battle-education-

tanzania.html

Cadenes ocultes: abusos dels drets humans i treballs forçosos 
a la Industria Pesquera a Tailàndia
En aquest informe elaborat per Human Rights Watch s’informa de les condicions a les que estan 
sotmesos nombrosos pescadors emigrants a Tailàndia. Molts d’ells provenen de les regions veïnes 
del sud-est asiàtic, com ara Burma o Cambodja, i freqüentment son destinats a la tracta del treball 
pesquer on s’identifiquen situacions abusives en termes de condicions laborals i de reclutament. 
En aquest informe també es posa de relleu els defectes de la llei actual de migracions que permet 
el treball forçat mitjançant els buits legals que existeixen en la regulació. Cal remarcar que en un 
report anterior, el govern de Tailàndia no va trobar cap cas de treball forçat entre els 474.334 casos 
analitzats.
En resposta a l’avís de la UE de posar sancions, Tailàndia ha incrementat el control a les opera-

cions pesqueres, però sense voluntat de millorar les condicions laborals dels pescadors a bord. Tot 
i que s’han registrat algunes millores, la situació no ha canviat substancialment i el país encara es 
caracteritza polítiques de migració contradictòries i permissives amb els treballs il·legals.  
Font: https://www.hrw.org/report/2018/01/23/hidden-chains/rights-abuses-and-forced-labor-thai-

lands-fishing-industry
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Situació dels drets Humans al col·lectiu LGTBI a Líban
Tot i que Líban es considera un dels països més tolerants de la regió, el Codi Penal Libanès 
encara considera il•legals els “actes homosexuals” que comporten penes de fins a un any de 
presó. En aquest sentit, les Nacions Unides varen recomanar despenalitzar la homosexualitat per 
garantir la no discriminació en funció de la orientació sexual. Però, les persones homosexuals, 
transsexuals i bisexuals són encara detingudes i maltractades per les forces de seguretat liba-
neses, i sotmeses a les vexatòries exploracions anals per confirmar si han mantingut relacions 
sexuals, tal i com documenta la organització Human Rights Watch. A més, les autoritats portaren 
a terme batudes per a arrestar a persones presumptament involucrades en relacions consentides 
amb algú del mateix sexe, algunes de les quals varen ser sotmeses a tortura. Les tortures varen 
incloure exàmens anals, descarregues elèctriques, abús sexual i psicològic o privació del somni 
durant períodes prolongats, entre altres. 
Font:https://boletinderechoshumanos.files.wordpress.com/2018/01/colectivo-lgtb-en-lc3adbano.

pdf

ORIENTACIÓ SEXUAL I IDENTITAT DE GÈNERE

No tenim un altra elecció que negar qui som: violència i 
discriminació contra la població LGTBI a Ghana
Ghana és un país de profundes contradiccions: la seva història religiosa i conservadora conviu amb 
una constitució on es proclama el respecte als drets fonamentals. Tanmateix, malgrat les mesures 
proactives iniciades pel govern per protegir les persones LGTBI a Ghana, aquestes no estan encara 
protegides davant la violència física, l’abús psicològic, l’extorsió i la discriminació. Concretament, la 
llei de les Ofenses Criminals criminalitza l’anomenat “coneixement antinatural carnal” o l’acte sexual 
consentit entre persones del mateix sexe, contribuint a crear un clima permissiu per a la violèn-
cia contra aquest col·lectiu. Quan l’organització per la defensa dels drets humans Human Rights 
Watch va entrevistar lesbianes, gais, bisexuals i transgenère ghanianes, la majoria va coincidir que 
no tenen cap altra opció que auto censurar-se i negar la seva orientació sexual per tal d’evitar la 
sospita per part de les famílies i comunitats a les quals pertanyen. Les seves opcions no són gaire 
esperançadores: algunes dones acaben contraient matrimoni per sentir-se segures i d’altres con-
demnades a l’ostracisme per les seves famílies acaben exercint la prostitució per poder sobreviure.
Font: https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/ghana0118_web.pdf



Amb només 7 anys, el líder camperol Edilberto 
Daza va ser desplaçat, per primera vegada 

de la seva terra. Nascut i crescut al camp, ja des 
de molt petit es va topar amb la precarietat i la 
indiferència de l’Estat davant de l’abandonament 
de les terres de conreu. De la impotència va 
néixer la reacció d’iniciar un procés d’organització 
per sostenir totes aquelles regions oblidades, per 
fer de la vida dels seus habitants una vida digna. 
Actualment, és directiu de la ‘Fundació pels Drets 
Humans i pel Dret Internacional Humanitari de 
l’Orient i el Centre de Colòmbia’, una organització 
que treballa en la defensa dels drets bàsics dels 
camperols, de les seves terres i a la recerca de 
persones desaparegudes.

Amb la voluntat d’aconseguir les necessitats 
bàsiques -com l’educació, la mobilitat, la salut, 
etc.-, desaparegudes en aquestes regions, i 
amb l’afany de sobreviure es van estendre els 
cultius de coca. I aquí és on va començar la 
lluita de la Fundació, ja que, davant de l’ofensiva 
paramilitar amb la radicalització dels cultius de 
fulla de coca (Pla Colòmbia), l’any 2005 va néixer 
un moviment en contra dels camperols. La lluita 
es va mobilitzar al camp, on tant l’exèrcit com la 
policia arrasaven per allà on passaven: “entraven 
a les cases, mataven el marit i violaven la dona 
i les filles”. Davant l’assetjament i la persecució 
diària dels seus companys, es va constituir un 
comitè, legalment constituït i reconegut com a 

Testimoniatge
La lluita de tota una vida
Un viatge per les vides d’Edilberto Daza i Silvia Irene 
Berrocal, exemples de la lluita a Colòmbia
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Testimoniatge
tal, per a la denúncia d’aquests fets. La rapidesa 
de les mobilitzacions va permetre que el mateix 
any 2005 s’aconseguís reunir 20 mil camperols, 
en un exercici de resistència en contra del que 
estava succeint: “vam tenir una aturada al camp i 
vam aconseguir que els caps militars vinguessin 

a parlar amb nosaltres per arribar a un acord”. 
L’acord es va signar a partir de 10 punts 
que bàsicament manifestaven la necessitat 
d’allunyar-se dels camps, dels poblats, de les 
escoles; i, sobretot, frenar l’ofensiva violenta 
contra aquestes regions. 

Des de llavors, després d’aquesta primera 
victòria, el moviment en lluita contra la violació 
dels drets humans en el territori es va estenent 
i agafant força arreu. Com a conseqüència 
directa, l’any 2012 l’organització es va veure en 
la necessitat de créixer: “vam tenir presència en 9 
departaments, això ja significava mitja Colòmbia, 
i va ser llavors quan vam haver d’ampliar la nostra 
acció i vam crear la Fundació”. No obstant això, 
el camí no ha sigut fàcil; tot i la lluita perseverant 
per escoltar i ser escoltats, la Fundació i els seus 
integrants han sigut estigmatitzats, perseguits, 
assassinats, amenaçats, etc. 

En una situació semblant es troba Silvia Irene 
Berrocal, activista pels drets humans a la 
Fundació ‘Forjando Futuros’. En peu de lluita 
als camps, ‘Forjando Futuros’ neix a partir 

d’una conjuntura política amb la voluntat de 
protegir i reivindicar els drets de les víctimes de 
la restitució de terres. Armats únicament amb 
el valor, s’enfronten diàriament a les injustícies 
a les quals es veuen exposades les comunitats 
més amenaçades i desfavorides de Colòmbia. 
L’organització ha documentat més de 3.000 
casos, a més d’aconseguir, en un gran nombre de 
casos, la restitució de les terres als camperols: “el 
govern és molt lent davant d’aquests processos, 
però podem dir que ho hem aconseguit. Som 
capaços de reunir a moltíssima gent, víctimes de 
les terres, i gràcies a tots hem aconseguit enviar 
a la presó a molts d’aquells que ens van robar 
les terres”. 

El novembre de l’any 2016 alguna cosa va 
canviar a Colòmbia. Després de més de mig 
segle d’enfrontaments, el Govern Nacional 
colombià va acordar amb les Forces Armades 
Revolucionàries de Colombia (FARC-EP) posar 
punt final al conflicte armat intern del país. El 
procés de pau va esdevenir un nou capítol per 
a Colòmbia, un repte que prometia la integració 

de territoris i comunitats, amb la finalitat que 
la democràcia en sortís enfortida amb un 
empoderament de la participació ciutadana. 
Anza i Berrocal, des d’ambdues Fundacions, 
treballen en la verificació i seguiment d’aquest 
procés: “Abans de la firma es va traslladar 
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una sensació de tranquil•litat a  les regions. 
Però després de la firma ens trobem amb la 
responsabilitat de fer un seguiment del procés i 
manifestar el seu incompliment, les comunitats 
no volem tornar enrere, a la massacre de l’any 
2012, sinó anar cap endavant”, sentencia Daza. 
La millora dels processos a Colòmbia és real, 
però alhora insuficient i inconsistent: “ja són 7 mil 
o 8 mil (referència a les FARC) que han deixat 
d’assassinar, però ara són els paramilitars els 
que estan ocupant les zones que han abandonat 
les FARC”, explica Berrocal. Per això, la situació 
segueix encallada, ja que “fins 
ara el govern només ha 
complert el 18% de l’acord 
i no té cap tipus d’interès a 
complir-lo, mentre que les 
FARC ho han fet en un 80%”. 

I tot i la sensació de tranquil•litat 
i d’esperança que va prometre 
aquest procés, el flux d’informació que ens arriba 
a les nostres terres és preocupant: “moltes de 
les persones que ens hem trobat aquí es pensen 
que a Colòmbia estem vivint una situació de 
pau i no és de cap manera així, la gent parla 
d’una realitat totalment diferent de la nostra”. 
La lluita pels drets humans segueix en primera 
línia, tot i l’existència d’un acord que havia de 
significar la renovació, reconciliació i reparació 
del país, i demostrar l’eficiència de l’Estat: “En 
el període d’aplicació de l’acord, concretament 
en els últims 15 mesos, s’han assassinat a més 
de 200 dirigents defensors dels drets humans 
i líders socials del mediambient. No han sigut 
massacres com les d’èpoques passades, però 
han sigut morts esglaonades que responen a 
interessos econòmics. En les nostres terres hi 
ha or, esmeraldes, petroli… Molts països i les 
multinacionals tenen els ulls posats damunt 
nostre”. 

És així que aquest procés de pau no ha derivat 
en una major protecció dels drets humans, 
ans al contrari; ja que, en el moment actual a 
Colòmbia, els defensors d’aquests drets -com  
Daza i Berrocal- pertanyen a un dels col•lectius 
més perseguits del país: “Hem de ser realistes 
i els defensors dels drets humans no tenim cap 
tipus de garanties, denunciem i diem la veritat 
del que està passant. El govern és el menys 
interessat en el procés de pau, ja que els qui el 
formen són els causants del nombre més gran 
d’assassinats i de gent desplaçada de Colòmbia. 

No hi ha ningú més interessat 
que el govern respecte al 
fet que els paramilitars, que 
els fa la feina bruta, ocupin i 
demanin les seves propietats”, 
declara contundent Daza, 
després d’haver patit diferents 
amenaces de mort, a més 
d’haver perdut un gran nombre 

de companys en aquests anys de lluita. Silvia 
sentencia: “com més ignorància hi hagi i menys 
es reclami, el govern pot estar més tranquil. És 
per això que som perseguits, perquè nosaltres 
no callem i volem parlar en nom de les persones 
que no tenen veu, reclamem els drets vulnerats 
que estan escrits en la Constitució del nostre 
país”.

I és per això que Daza i Berrocal han sigut 
seleccionats per ser acollits, durant sis mesos, en 
el programa català de Protecció dels defensors 
dels drets humans. Des de la tranquil•litat que 
feia temps que no tenien, expliquen que els 
temors i neguits moltes vegades poden amb ells: 
“Per mi és molt difícil marxar de Colòmbia en 
aquest moment, deixar la meva família, els meus 
companys i les comunitats. Ara mateix estic molt 
tranquil, perquè aquí hem tingut una molt bona 
acollida. Però la gran preocupació és que a 
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de l’acord de pau s’han 
assassinat més de 200 

dirigents defensors dels 
drets humans i líders 

socials del mediambient”

Testimoniatge



Colòmbia la situació continua sent dramàtica i que 
els meus companys estan corrent el mateix risc 
que jo corria abans de marxar. Cada dia hi ha més 
assassinats per part de l’Estat, no hi ha garanties 
de seguretat”, explica Daza sense poder oblidar 
els seus companys. Per altra banda, Berrocal no 
perd de vista l’acompanyament que els faran en 
la tornada al seu país, una garantia de seguretat 
que els tranquil•litza: “Hi ha moments que penso 

què faré quan torni, però llavors de seguida em 
consolo perquè no marxarem sols, ens faran un 
acompanyament. Això em tranquil•litza, perquè 
es parlarà amb el govern, que ens haurà de 
protegir com un compromís i com una obligació”. 

Tot i això, ambdós tenen clar el seu paper necessari 
i vital en aquests mesos, ja que han vingut a 
Catalunya amb l’objectiu de fer de portaveus i de 
traslladar la veritat del seu país, la realitat que 
es viu a Colòmbia encara avui: “sense por que 
ens matin a nosaltres o a les persones que ens 
entrevistin”. En preguntar per la seva voluntat i 
la seva tasca coincideixen unànimement: “Són 
diversos objectius: primer de tot és la tranquil•litat 
que hem tingut; en segon lloc, difondre i explicar 
la situació que vivim nosaltres els colombians; en 
tercer lloc, aconseguir el suport per fer que gent 

capacitada se sumi a la causa, a la nostra lluita”. 

Una lluita que creix i que continua creixent, la 
lluita del poble, ja que, tot i el deteriorament dels 
drets humans, l’activisme social no ha decaigut 
en cap moment, sinó que s’ha enfortit. És així 
que la tornada a Colòmbia la preveuen “reunint 
a tothom i explicant-los tota l’experiència d’aquí, 
perquè no podem baixar la bandera, hem de 

continuar lluitant pels nostres drets. Tot el que 
hem après aquí, en l’àmbit acadèmic, ens ha de 
servir per explicar-ho allà; seguir lluitant i seguir 
creixent amb més força”. Aquests sis mesos 
d’aprenentatge a Catalunya els han permès a 
tots dos activistes formar-se en diferents cursos, 
a més de realitzar un gran nombre de xerrades. 
Sis mesos en què han pogut aproximar-nos 
a la seva realitat i traslladar-nos la necessitat 
de lluitar per un canvi real, de veritat, sense 
trampes ni excuses: “D’aquí m’emporto que la 
gent no viu amb por. Nosaltres hem de buscar 
això en el nostre govern, preguntar-los per 
què nosaltres no podem basar-nos en aquests 
països desenvolupats, perquè nosaltres també 
podem. Que deixin d’una vegada per totes els 
interessos personals i que deixin de viure de la 
guerra i visquin per a la gent”.
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