
Declaració Conjunta Internacionalista en Suport al Poble que lluita a Colòmbia

El món mira avui cap a Colòmbia; els seus carrers i carreteres han estat l'escenari on el poble 
ha desbordat la digna ràbia en un crit impetuós que ressona i no pot passar inadvertit. 
La protesta social, que es desenvolupa ininterrompudament des del 28 d'abril, és la resposta a 
l'agudització de la pobresa i la precarització de la vida (conseqüències inevitables del model 
neoliberal) que, enmig de la crisi sanitària, econòmica i social, es tradueix en 1,7 milions de 
llars colombianes que mengen només dues vegades al dia, una taxa de desocupació del 14.2% 
i prop de la meitat de la població, el 42.2%, en condicións de pobresa. 

Situacions similars viuen els pobles en diferents regions del món, a Amèrica Llatina, per 
exemple, a la fi de l'any passat, la taxa de pobresa arribava al 33.7%, la de desocupació al 
10.7% i 78 milions de persones es trobaven en situació de pobresa extrema (8 milions més que
l'any 2019). 

La resposta dels governs de torn a aquesta crisi social han estat els intents d'ajust econòmic, és
a dir, l'augment i la diversificació de la tributació per a la classe treballadora, manifestat, per al 
cas colombià, en el tercer intent de reforma tributària del govern ultradretà de Iván Duque. 
Els qui paguen la crisi no són els seus principals generadors sinó el poble empobrit i explotat. 

En aquest context, milers de persones a Colòmbia s'han mobilitzat, especialment, la joventut 
popular. En els barris, carrers i carreteres es resisteix i es manté la protesta amb barricades, 
casserolades i assemblees. La justa lluita que avui lliura el poble colombià alimenta l'ona de 
protestes i revoltes que, des del 2019, s'han desenvolupat a Amèrica Llatina com a moments 
de ruptura que reactiven l'organització popular. Per part seva, l'Estat colombià ha respost, com
el fan tots els estats quan veuen amenaçats els seus interessos, amb repressió i violència 
desproporcionada. Les xifres són aterridores i parlen per si soles; per al 8 de maig es 
registraven 47 persones assassinades (39 per violència policial), 451 ferides (32 amb lesions 
oculars i 32 ferides per armes de foc), 12 víctimes de violències basades en gènere, 548 
desaparegudes i 963 persones detingudes. 

Davant la brutal repressió perpetrada pel govern d'Iván Duque en contra de les i els que lluiten
a Colòmbia, fem un anomenat a la solidaritat activa, a organitzar jornades de protesta en tots 
els territoris i a denunciar, per tots els mitjans possibles, la situació actual que pateix el poble 
colombià. La solidaritat internacionalista és salvaguarda de les lluites que forgem, per això, 
avui donem suport a les demandes de l'atur nacional: que pari la violència estatal, es retiri la 
reforma a la salut i es garanteixi una renda bàsica universal.

Solidaritat amb els pobles que lluiten!

Davant la repressió estatal, autodefensa i organització popular!


