
Brussel, 7 mei 2021 

 

Ter attentie van  

Mevrouw Sophie WILMES, vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken,  

Mevrouw Meryame KITIR, minister van Ontwikkelingssamenwerking,  

 

Onderwerp: Brutale onderdrukking van demonstraties in Colombia 

 

Mevrouw de vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken,  

Mevrouw de minister van Ontwikkelingssamenwerking,  

Algemene Centrale ABVV, ABVV-HORVAL, Federaal ABVV, FOS, IFSI-ISVI, Solsoc en Vlaams ABVV 

uiten samen met hun Colombiaanse partnerorganisaties hun ernstige bezorgdheid over het 

disproportioneel gebruik van geweld en repressie waar Colombiaanse demonstranten momenteel mee 

geconfronteerd worden. 

Sinds 28 april, de dag van de nationale staking tegen het belastinghervormingsplan van de regering van 

Ivan Duque, vinden er massademonstraties plaats in Colombia. Ondanks de intrekking van het 

wetsvoorstel na de protesten, blijven de burgers zich op straat richten tegen de regering. Ze stellen de 

ernstige sociale, economische en politieke crisis die het land doormaakt, verergerd door de covid-19-

pandemie en het wanbeheer ervan, aan de kaak. De Colombianen eisen respect voor de 

vredesakkoorden, betere toegang tot gezondheidszorg en onderwijs en het creëren van een 

basisinkomen om te voorzien in de behoeften van de vele gezinnen die door de crisissen getroffen zijn. 

De vreedzame mobilisaties worden met harde hand onderdrukt. Tussen 28/04 en 05/05 stelden 

organisaties Temblores en Indepaz 1708 gevallen van politiegeweld, 831 willekeurige aanhoudingen en 

37 moorden op demonstranten door de politie vast. Ze registreerden meer dan 87 vermiste personen 

en 10 feiten van seksueel geweld, gepleegd door de overheid tegen vrouwen met intimidatie als doel.   

Samen met onze partnerorganisaties van het gezamenlijk Waardig Werkprogramma in Colombia, 

ACASA, ASOLABORALES, ATI, COISO, COMITE SALSA, CUT, FENSUAGRO, IPC, RENAF, 

SINALTRAINAL, SINTRACATORCE, SINTRAIMAGRA, TIERRA Y PAZ, USO en USTIAM, roepen we 

Belgische politici op om het buitensporig gebruik van geweld te veroordelen. We vragen om de 

Colombiaanse regering aan te sporen mensen- en vakbondsrechten te respecteren, de 

demonstratievrijheid en het respect voor de vredesakkoorden te garanderen. We roepen op om de 

Colombiaanse ambassade in België te interpelleren en om het verzoek van het middenveldorganisaties 

voor een internationaal onderzoek te onderschrijven. 

Hoogachtend, 

 

Geoffrey Goblet,  
Algemeen Secretaris  
Algemene Centrale ABVV 

 
 
Tangui Cornu, Covoorzitter 
ABVV-HORVAL 

 
 
Thierry Bodson, Voorzitter 
Federaal ABVV 
 

 
Annuschka Vandewalle,  
Algemeen Secretaris 
FOS 

 
 

Rafael Lamas, 
Beheerder 
IFSI-ISVI 

  
 
 

Veronique Wemaere, 
Directrice 
Solsoc 

 
 
Caroline Copers, 
Algemeen Secretaris 
Vlaams ABVV 


