
De la participació de l'expresident colombià Álvaro Uribe a la taula sobre 

drets humans coorganitzada per l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de 

Barcelona 

 

Les organitzacions sota signants lamentem profundament que l'Il·lustre 

Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i la seva presidenta Mª Eugènia Gay, 

formin part de l’organització de la ponència "Human Rights & Justice: 

Fundamental Pillars For Strengthening Democratic Systems", en la que 

participarà Álvaro Uribe, sent aquest precisament una figura vinculada a tota 

mena de violacions de drets humans durant els anys més durs del conflicte 

armat de Colòmbia, ocorreguts en gran part sota el seu govern. 

 

L'expresident colombià compta amb al voltant de 200 denúncies davant de la 

Comissió d'Acusacions del Senat colombià, sobre fets ocorreguts durant la seva 

presidència, i 30 processos a la Cort Suprema, en aquest cas vinculats a fets de 

la seva etapa com a congressista o governador1. Els casos pels quals se 

l'investiga estan relacionats amb tota mena de fets, que van des de la 

corrupció fins als vincles amb el paramilitarisme. 

 

D'entre totes les violacions de drets humans amb les que se'l relaciona, una de 

les més flagrants és la de les execucions extrajudicials ocorregudes durant els 

anys del seu govern, conegudes popularment com a "falsos positius"2. Milers 

de joves, sense cap mena de relació amb el conflicte armat i provinents de les 

classes més populars de Colòmbia, foren executats per l'exèrcit i inscrits per 

aquest com a baixes en combat, amb l'objectiu de poder presentar aquestes 

xifres com a "operacions exitoses" davant de l'opinió pública. El govern de 

l'expresident Uribe va impulsar un sistema de retribucions i condecoracions dins 

l'exèrcit colombià, vinculades al nombre de baixes presentades per aquest, fet 

que va fer que es disparés la xifra d'execucions extrajudicials. 

 

La Fiscalia colombiana ha documentat més de 2.000 casos de falsos positius 

entre 1998 i el 20143, tot i que el 97% van succeir entre el 2002 i el 2008, durant 

el Govern de l'aleshores president Álvaro Uribe. Organitzacions socials i de 

drets humans augmenten la xifra fins a més de 4.0004. En el seu moment, 

l'expresident Uribe va afirmar que si aquests joves havien sigut assassinats, no 

seria per "haver estat recollint cafè", declaracions per les quals va rebre una 

demanda per part de les mares d'aquests joves, les Madres de Soacha, sent 

finalment condemnat. 

 
1 https://www.semana.com/nacion/articulo/procesos-judiciales-en-contra-de-alvaro-uribe-
velez/691746/  
2 https://elpais.com/internacional/2017/04/04/colombia/1491317058_236027.html  
3 https://elpais.com/internacional/2019/06/04/colombia/1559680921_517540.html  
4 http://www.oidhaco.org/uploaded/content/category/1072246653.pdf  
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En els darrers anys, Álvaro Uribe s'ha destacat per ser un dels més acèrrims 

enemics del procés de pau colombià, liderant la campanya en favor del No 

al referèndum sobre els Acords de Pau de l'any 2016, i duent a terme des de 

llavors un boicot sistemàtic a les iniciatives i institucions sorgides d'aquest 

procés. 

 

Actualment, la investigació més avançada contra Álvaro Uribe és la que va 

començar la Cort Suprema de Justícia de Colòmbia per presumptes suborns 

de l'expresident a testimonis que el vinculen amb el paramilitarisme5. 

 

Per tots aquests motius:  

• Considerem que l'expresident Álvaro Uribe no té lloc en una ponència 

sobre drets humans, democràcia i justícia 

• Exhortem a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona a reconsiderar 

la seva participació en l’organització d’aquesta. 

 

Barcelona, a 12 de novembre de 2020. 

 

• Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans 

• Col·lectiu Maloka Colombia 

• Coordinadora de l’Advocacia de Catalunya 

• Compromesos 

• Constituïm 

• Institut de Drets Humans de Catalunya 

• IRIDIA - Centre per la dels Defensa Drets Humans 

• Juristes de les Terres de l'Ebre per les llibertats 

• Lafede.cat – Organitzacions per a la justícia global 

• NOVACT - Institut Internacional per l'Acció Noviolenta 

• Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) 

• Observatori per l'Autonomia i els Drets dels Pobles Indígenes a 

Colòmbia 

• Súbale a la radio descolombia 

• Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia (plataforma 

conformada per una trentena d'entitats catalanes) 

• Taula per Mèxic 

 

 
 

 
5 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/no-sacamos-nada-si-cerramos-los-ojos-y-nos-
atrincheramos/  
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