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AMÉRICA/COLÔMBIA - “Entre o sonho da paz e a continuação da guerra”:
demasiada violência em Antioquia contra quem defende os Direitos
Humanos
Antioquia (Agência Fides) – Uma pesquisa conduzida entre 1o de dezembro de 2012 e 15 de novembro de 2013,
apresentada recentemente pelas organizações para os Direitos Humanos da Colômbia, resume ataques, ameaças e
violências contra os defensores dos Direitos Humanos na província de Antioquia, no norte do país. Uma síntese
do relatório, preparado anualmente e enviada a Fides por Adital, apresenta a situação sob o título “Entre o sonho
da paz e a continuação da guerra".
Nos últimos 11 meses foram sinalizados 507 casos, com um aumento de 470%. O preocupante aumento de
ataques e ameaças, segundo o relatório, deve-se principalmente à criminalização do protesto popular por parte das
autoridades (regionais e estatais). Entre os exemplos citados pela imprensa, estão os fatos ocorridos entre os
meses de julho, agosto e parte de setembro de 2013, como a marcha e a greve de minadores e camponeses, que se
verificaram em todo o país (veja Fides 17/09/2013, 24/07/2013 e 15/07/2013).
Fazendo um confronto com o passado, o relatório sinaliza que de 2010 a 15 de novembro de 2013 foram
registrados 1.153 ataques contra pessoas que trabalham em favor dos Direitos Humanos: em 2010 houve 108
casos, em 2011 foram 164, em 2012 aumentaram para 374, enquanto nos últimos 11 meses foram sinalizados 507
casos. O grande problema, sempre segundo o relatório, é que o governo, que deveria garantir mais proteção dos
Direitos Humanos, está tomando medidas para criminalizar os protestos que, segundo a Constituição, são um
direito de todas as pessoas. (CE) (Agência Fides, 13/12/2013)
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