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INTRODUCCIÓ

El següent informe se centra en les resistències de les 
joves a Colòmbia des d’una perspectiva que contempla 

tant les seves necessitats i problemàtiques com les se-

ves aportacions i demandes. Per fer-ho, es posa el focus 

en el context del Paro Nacional de 2021, un procés d’or-

ganització popular arreu del país i fortament reprimit fa 

tot just un any i mig.

Des del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) treba-

llem, entre altres, per vehicular les necessitats de les 
joves a l’administració municipal i, en general, posar en 

relleu la pertinença de les propostes juvenils. Al mateix 

temps, Barcelona i Catalunya tenen una històrica rela-

ció d’amistat i cooperació amb Colòmbia, mitjançant or-

ganitzacions i institucions fent una potentíssima tasca 

d’acompanyament i solidaritat per fer front a la violència 

i per aconseguir una pau estable i duradora al país llati-

noamericà. Davant d’això, des del CJB ens hem ofert per 

contribuir a impulsar nous processos en aquest enxar-

xament, que permetin oferir suport allà on no s’arriba 

prou: en concret, a les joves colombianes i les seves 

necessitats.

El present document, per tant, vol contribuir a fer circu-

lar informacions i punts de vista que reforcin una cons-

ciència col.lectiva entorn la urgència de deixar d’abordar 

de manera reactiva (en moments de crisi), les qüestions 
que tenen a veure amb les joves, i passar a fer-ho de 

forma activa  (com a element estable pel qual cal apos-

tar més).

Des d’aquesta perspectiva, una delegació de tres mem-

bres del CJB va visitar Colòmbia entre finals d’abril i 
inicis de maig d’aquest 2022, coincidint amb el primer 

aniversari de l’esclat social o Paro Nacional de 2021. Hi 

vam ser enfortint vincles amb diversitat de col.lectius i 

organitzacions de joves (i no tan joves), establint, fins i 
tot, un agermanament amb el Consell Municipal de Jo-

ventut (CMJ) de Cali, principal epicentre de les protes-

tes durant el Paro. Això ens ha permès fer uns primers

passos per tenir vies directes de comunicació i treball 
amb algunes de les damnificades durant aquelles dates 
i, en general, amb joves organitzades que lluiten per 
viure un present i futur amb dignitat. 

L’informe posa especial èmfasi en les ciutats de Cali i 
Medellín, per on va transcórrer la major part del temps la 

delegació en qüestió; dos entorns urbans amb els quals 

Barcelona té una rellevant relació de col.laboració, amb 

característiques ben diferents entre ambdues, la qual 

cosa les va portar a viure l’esclat social de l’any passat 

amb diferències importants. 

Així, algunes de les qüestions que s’aborden breument 

en les pròximes línies tenen a veure amb: la forma que 

pren la violència envers les persones joves i com s’orga-

nitzen per fer-hi front; la participació juvenil, els meca-

nismes per vehicular-la i el rol de les institucions; el pa-

per del nou Govern (també auto-anomenat ‘Govern del 

canvi’, d’aquí la referència als ‘temps de canvis’ del títol) 

o el dels diferents grups armats, els quals nodreixen les 

seves files amb joves, sigui fruit de la coerció o la manca 
d’oportunitats. Per acabar, també apuntem alguns rep-

tes, recomanacions i propostes que considerem que 

hauríem d’entomar, conjuntament, el moviment de so-

lidaritat amb Colòmbia. 

Serà fonamental, durant la consulta d’aquest document, 

que ens preguntem en qui pensem quan pensem en una 

jove colombiana. Emprarem de manera indistinta els 

conceptes ‘jove’, ‘persona jove’, ‘joventut’ o ‘joventuts’, 

però cal que col.lectivament tinguem molt present la 

diversitat que aglutinen. I és que, per tal de ser efec-

tives en les noves accions, projectes, col.laboracions, 

polítiques, etc., que puguin néixer a futur, caldrà defi-

nir clarament a qui s’enfoquen (joves de l’àmbit rural o 

urbà? De quin grup ètnic? Empobrides? Represaliades? 

Etc.). Així mateix, des del CJB convidem a enfocar-ho 

entenent que les joves, la diversitat de joves, pateixen 

violències pel fet de ser joves.
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DADES

Dades més recents de fonts com el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Co-

lòmbia i l’informe sobre violències en el marc del Paro 

Nacional de Temblores ONG i Indepaz, prenent en con-

sideració, principalment, la franja d’edat 14-28 anys.

25% del total de la població

37,7% dones i 24,1% homes

42% dones i 23% homes

12,7 MILIONS

29,7%

33%

El 84% de les joves s’hi van sentir representades

Almenys 3.500 casos de violència policial

Almenys 28 víctimes de violència sexual

Almenys 75 assassinades (44 de les quals,

presumptament a mans de la Força Pública)

JOVES A COLÒMBIA:

ATUR JUVENIL:

JOVES QUE NO TREBALLEN NI ESTUDIEN:

PARO NACIONAL:

DADES  RESISTÈNCIES DES D’UNA MIRADA JUVENIL
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CALI I MEDELLÍN

PARO NACIONAL 2021: ORGANITZACIÓ I REPRESSIÓ

Joventut i Paro Nacional van de la mà. Durant l’esclat 
popular del 2021, l’impuls, la presència i la gran ma-

joria de víctimes les van posar les joves. Milers d’elles 

van omplir els carrers de tot el país (segons la Comissió 

Interamericana de Drets Humans, entre el 28 d’abril i el 

4 de juny de 2021, es van produir 12.478 protestes en 862 

municipis de tot el país), la qual cosa situa l’any en qües-

tió molt per sobre, com a mínim, dels darrers quaranta 

anys a nivell de mobilització social a Colòmbia.

No entrarem a fons en les causes i demandes que van 

generar l’esclat, ja que aquest ha estat l’objecte de molts 

altres documents1, però sí que és important recordar un 

fet molt repetit: les joves que encapçalaven aquelles 
protestes no tenien res a perdre. 

La manca de feina o d’una feina digna, un present pre-

caritzat i un futur desolador a la vista, el desencant amb 

les institucions i, per arrodonir-ho, l’atorgament de l’eti-

queta de ‘bàndals’ per part de mitjans i grups de poder, 

pel fet d’alçar la veu, van ser el perfecte caldo de cultiu 

d’unes protestes sostingudes durant tres mesos (i que 

gairebé tothom coincideix en afirmar que pensava que 
només durarien un dia, com passa amb la majoria de va-

gues).

La forta veu cantant de les joves a Colòmbia apareix, no 

obstant, fa almenys deu anys: presents a la Minga Indí-

gena el 2008, en tot aquest període més recent que ha 

vist néixer el Congreso de los Pueblos (2010) o Marcha 

Patriótica (2012), impulsores de la Mesa Amplia Nacional 

Estudiantil el 2011, del Paro Nacional Agrario de 2013, de 

diferents reivindicacions autoconvocades amb força a 

partir de 2019… Organitzada o no, la joventut sempre 
ha estat present en els esdeveniments transcenden-

tals dels darrers anys i, de fet, de les darreres dècades. 

No es tracta, doncs, d’una anomalia. 

La presència dels anomenats grups delinqüencials2 (o 

combos, en argot colombià) en les dues ciutats que el 

CJB va visitar, però amb diferents arrelaments i històri-

es darrere, té incidència en el diferenciat decurs que el 
Paro hi va tenir. A Medellín, per exemple, hi ha una forta i 

històrica tradició paramilitar d’extrema dreta: l’habitual 

repressió dels paramilitars envers la protesta popular, 

fa que el context de mobilització sigui més nou i explica, 

en part, el menor impacte de les protestes de l’any pas-

sat respecte a Cali.

De fet, els combos en general donaven suport al Paro 
a Cali, mentre que a Medellín era tot el contrari. A la 

primera ciutat, joves d’alguns dels punts de mobilitza-

ció expliquen que se’ls havien arribat a oferir armes, que 

van rebutjar com a part de l’organització de la protesta 

noviolenta i en pro de l’autonomia de la mateixa. A Me-

dellín, en canvi, els combos tenen un control territori-

al molt important, la qual cosa els permetia perpetrar 

atacs i infiltracions a la protesta amb facilitat, mentre 
dificultaven la presència d’organitzacions de defensa 
dels drets humans (fonamentals, en un context d’alta 

vulneració de drets). També a Cali van tenir moltes difi-

cultats les defensores de drets humans, on la força pú-

blica no els permetia dur a terme les seves tasques de 

monitoratge i directament les perseguia, assenyalava i 

atacava.

1. Per familiaritzar-se amb allò que va suposar el Paro, val la pena revisar l’infor-
me fruit de la delegació catalana, impulsada per la Taula Catalana per la Pau i els 
Drets Humans a Colòmbia, durant l’estiu de 2021.

2. Al respecte, és rellevant ressaltar que etiquetar els grups delinqüencials com 
a ‘juvenils’ és inexacte i contribueix a estigmatitzar la joventut. I és que moltes 
de les persones que hi són reclutades són joves, però les que manen són adultes.

PARO NACIONAL RESISTÈNCIES DES D’UNA MIRADA JUVENIL
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El fet que a Cali hi visqui un alt percentatge de població 
negra, especialment en els barris més pobres, així com 

el suport de la Minga Indígena3, desplaçada a propòsit 

des del departament veí del Cauca, per sumar-se i donar 

suport a les manifestacions, són també factors clara-

ment diferencials entre les dues ciutats. 

Allà on trobem coincidències entre ambdues ciutats 

és, per exemple, en l’abast territorial de la protesta: 

a Cali es van constituir vint-i-cinc punts de mobilitza-

ció estables per tota la ciutat i a Medellín les protestes 

també es van estendre pels barris perifèrics, més enllà 

del centre. Darrere d’aquestes, hi havia l’impuls de joves 

amb perfils molt diversos: amb molta formació acadè-

mica i molt poca, amb formació política i processos de 

base a les esquenes, però també tot el contrari, etc.  

REPRESSIÓ DE LA PROTESTA

‘Les afro, les dones i les mariques van ser les principals 

represaliades’; ‘si estem a punt de morir, que almenys 

sigui fent quelcom’; ‘ens han pres tant, que ens han tret 

fins i tot la por’. Són idees que repetien de diferents ma-

neres algunes de les joves que van estar actives als car-

rers durant l’esclat social.

Algunes efectivament ja no ho poden explicar, després 

d’haver perdut la vida, i és que almenys 754 persones 
van ser assassinades durant el Paro, i Cali en va ser 
una de les principals afectades, amb no menys de 465. 
Altres van perdre la mobilitat, els van mutilar la vista, les 

van torturar, violar, detenir, encausar…

Durant la visita del CJB a la ciutat, el Colectivo 28A (que 

treballa amb víctimes de la repressió d’aquells dies, 

així com amb familiars i entorn de les mateixes), va fer 

públic un quadern en memòria de les víctimes. D’entre 

aquestes, alguna que ni havia pres part en les manifes-

tacions i algunes de les dotze assassinades al barri de 

Siloé, un dels barris més estigmatitzats de la ciutat i un 

dels punts més simbòlics de l’esclat social —on, el 3 de 

maig de 2021, la força pública va irrompre assassinant 
tres joves i ferint-ne un total de vint-i-una, mentre

s’aplegaven en una vetlla per l’assassinat d’un altre jove 

en les hores prèvies. Les damnificades per les vulnera-

cions d’aquells dies també fan èmfasi en les afectaci-

ons de cara a la seva salut mental. Relaten episodis de 

paranoia, ansietat, depressió i, des del mateix Colectivo 

28A, apunten a un major risc de suicidi: ‘No hi ha hagut 

una resposta psicosocial per poder gestionar les conse-

qüències que va tenir el Paro’. 

Pel que fa a les violències masclistes, la Colectiva Fe-

minista La Manada de Cali, un altre dels col.lectius amb 

qui es va reunir el CJB, assenyalen principalment en 

dues direccions: la violència simbòlica en culpabilitzar 

les dones pel fet d’estar suposadament fallant al seu rol 

(mentre eren a les protestes en comptes d’estar a casa), 

com també les violències directes quan les separaven 

de la resta de grups de gent durant les detencions (i les 

exposaven a tocaments, abusos i violacions). 

És important tenir present que la repressió no acaba 
amb la finalització del Paro Nacional. S’han documen-

tat tractes degradants contra algunes de les empre-

sonades (injustament empresonades; per raons polí-

tiques), s’ha continuat perseguint joves organitzades: 

coincidint amb l’aniversari de l’inici del Paro i amb la visi-

ta del CJB a Colòmbia, per exemple, van ser detingudes 

diverses membres de la Unión de Resistencias de Cali o 

URC, l’espai de coordinació entre els diferents punts de 

mobilització de la ciutat. 

Més enllà de la força pública, i al marge del paper dels com-

bos, altres grups armats també juguen un rol en l’asse-

nyalament i persecució de la protesta. En cap cas, Cali es-

capa de l’exposició a la violència de matriu paramilitar: en 

el marc de la protesta, però també en la lluita quotidiana, 

es donen amenaces i atacs dirigits a lideresses socials. 

3. Minga: del quítxua ‘minka’, que significa treball agrícola col.laboratiu. Amb 
aquest nom es fa referència a la mobilització indígena, quan la comunitat es 
reuneix per compartir la paraula, coneixement, diàleg i, en definitiva, les seves 
demandes. En el cas del Paro, es va traduir en la resistència en pro de la reivin-
dicació dels seus drets i en la defensa de les manifestants.

4. Segons el registre conjunt entre Temblores ONG i Indepaz.

5. Segons un informe de l’Observatorio de Realidades Sociales de l’Arxidiòcesi 
de Cali. El mateix observatori apunta que, entre 1993 i 2022, han perdut la vida 
25.987 joves d’entre 14 i 28 anys.

PARO NACIONAL  RESISTÈNCIES DES D’UNA MIRADA JUVENIL
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El passat 30 d’octubre, per exemple, les Autodefensas 

Gaitanistas de Colombia (AGC), van fer arribar un pam-

flet assenyalant com a objectius militars a quatre inte-

grants del Tribunal Popular de Siloé, un procés popular 

que precisament busca esclarir les violacions de drets 

humans ocorregudes al barri durant el Paro, mentre 

denuncia que la justícia ordinària, que se n’hauria d’en-

carregar, no ho està fent. Les mateixes AGC són les qui 

mesos enrere van dirigir amenaces directes a un dels 

membres del Consell Municipal de Joventut de Cali, do-

nada la seva implicació en el Paro Nacional i en el teixit 

veïnal del seu barri.

ORGANITZACIÓ DE LA LLUITA

Posar de relleu la centralitat de la joventut durant l’es-

clat social de 2021, no és contradictori amb assenya-

lar-ne el també interessantíssim factor intergenera-

cional. Mentre qui convocava i liderava eren les joves, 

de la protesta en van néixer xarxes de suport mutu i 
comunitàries, necessàries durant aquells dies i que 

han tingut recorregut en l’organització veïnal a poste-

riori. ‘El que va ser bonic del Paro és que va ajuntar en 

la mobilització a militants, mares, àvies i infants sense 

menjar que venien a l’Olla’, ens explicava una jove que 

ho va viure de primera mà als carrers i que després 

ha continuat involucrada en iniciatives barrials a Cali.

L’’Olla’ fa referència a les olles comunitàries al voltant 

de les quals s’aplegaven les manifestants a alimentar-se 

(moltes de les quals no tenien la possibilitat de menjar 

àpats calents a les respectives cases), i que en molts 

casos estaven cuinats per dones adultes, guanyant-se 

el sobrenom de ‘mares’ de les joves manifestants. Així, 

moltes joves ‘sense res a perdre’ van implicar-se i co-

mençar a generar comunitat, suposant el Paro un espai 
d’obertura, de despertar polític, d’apoderament juve-

nil en definitiva. Mesos més tard, els fruits es veuen en 
punts de resistència del Paro com a la ‘Carrilera la 70’, on 

desenes de persones de totes les edats es reuneixen per 

construir apostes col.lectives relacionades amb matèri 

es tan diverses com el medi ambient, violències mas-

clistes o seguretat, i liderades per portaveus molt joves. 

Entre les joves i els col.lectius organitzats amb qui el 

CJB es va reunir durant la visita, no hi ha una percepció 
unànime respecte al fet de si l’esclat social ha suposat 

realment un increment en la participació de les joves 
i en l’organització popular. Des de Medellín, veus invo-

lucrades en el teixit comunitari afirmaven que el Paro 
havia generat consciència (la qual preveien que, aquest 

cop sí, es traduiria en un viratge a l’esquerra en les elec-

cions presidencials), però no pas una major organitza-

ció. Pot ser coincident amb les veus de joves calenyes 

quan afirmaven que el 28 d’abril de 2021, amb l’inici de 
les protestes, ‘el món va despertar’.

El cert és que les joves que van sortir als carrers són 

filles de generacions que han viscut èpoques molt 
complicades, immerses en la violència, la qual cosa 

condiciona directament la implicació en projectes po-

lítics, malgrat tractar-se d’un país amb una forta tradi-

ció d’organitzacio comunitària i de resistències enfront 

dels abusos i vulneracions. Joves que durant el Paro van 

estar involucrades en el punt de resistència ‘Portada La 

Resistencia’ de Cali expliquen que això es va traduir en el 

fet que el punt era un ‘mierdero’ (sic), però un ‘mierdero’ 

organitzat. I és que joves que venien de processos or-

ganitzatius previs van jugar un rol fonamental d’acom-

panyament i organització de la protesta per tal que 
la diversitat de manifestants adquirissin consensos 

i anessin a una amb decisions comunes (com marxar 

cap a casa a certa hora, quan es feia de nit, en el cas de 

‘Portada La Resistencia’). Mentre que en els dies inicials 

les protestes eren ‘pura ràbia’, en boca de les mateixes 

manifestants, després van anar definint-se lideratges i 
portaveus, que en cert punt van articular-se en la ja es-

mentada URC, a Cali.

És a través de la mateixa URC, i d’iniciatives molt arre-

lades en alguns dels punts neuràlgics de les protestes 

com ‘Puerto Resistencia’, que diferents joves i famílies, 

mitjançant xarxes populars, han emprès projectes la-

borals, precisament una de les principals reclamacions 

de l’esclat social. La negociació amb l’Alcaldia de Cali ha 

estat cabdal per impulsar-ho, però queda lluny de trac-

tar-se d’iniciatives generalitzades, amb repercussions 

favorables per a la majoria de joventuts.

PARO NACIONAL RESISTÈNCIES DES D’UNA MIRADA JUVENIL



9

ENTREVISTA

‘EL JOVENICIDI FORMA PART D’UNA
POLÍTICA IMPLÍCITA D’ESTAT’
Germán Muñoz González (Facatativá, Colombia, 1948) 

és Investigador Emèrit i, entre moltes altres coses, co-

ordinador de la línia i grup d’investigació ‘Joves, cultu-

res i poders’ del doctorat en Ciències Socials, Infància 

i Joventut, de la Universidad de Manizales. (Colòmbia).

A Colòmbia s’està donant un jovenicidi?

Actualment, i sobretot després dels esclats socials que 

hi va haver entre el 2019 i el Paro Nacional de 2021, s’ha 

fet molt evident que el jovenicidi forma part d’una polí-

tica implícita d’Estat. No es tracta de casos aïllats ni de 

situacions d’ordre públic, sinó realment d’una forma sis-

temàtica d’actuar de l’Estat. I parlem d’un Estat criminal, 

perquè el què està passant en relació amb els joves són 

crims de l’Estat. Aquest és el principal protagonista de 

les violències que pateixen.

Quines formes pren el jovenicidi a Colòmbia?

Hi ha un fet que és molt notable, els falsos positius6. A 

Colòmbia n’hi ha hagut des de fa molt temps, però no 

van ser visibles fins al govern d’Uribe Vélez, quan eren 
seduïts amb feines falses, llavors traslladats a llocs re-

mots on els vestien amb uniforme de guerriller i assas-

sinats cobrant recompenses a canvi. La Comissió de la 

Veritat ha documentat 6.402 casos en un període curt 
de temps (2004-2010), això significa que entre inicis de 
segle i fins al 2018 podríem parlar almenys del doble o 
triple de casos.

Si ens fixem en l’aixecament popular de l’any passat, va 
haver-hi 1.133 víctimes de violència física, més de 70 ho-

micidis comesos per part de la Força Pública, més de 

2.000 detencions arbitràries, 650 intervencions violen-

tes, 47 víctimes d’agressions oculars, 22 víctimes de vi-

olència sexual7... és a dir, estem parlant d’uns números 

terrorífics en un període de només tres mesos.

Llavors, quan parlem de jovenicidi, fem referència fo-

namentalment a la violència directa que reben les jo-

ventuts?

De fet, jo avui parlaria més aviat de jovenicidi com el 

temps i el lloc en què la vida de les persones joves perd 

el seu valor humà, per no dir, com veníem fent, que jo-

vencidi és l’assassinat de joves pel fet de ser joves, per-

què no ho podem provar. Per què els van matar? 

Perquè són joves. Però a l’hora de provar que va ser per 

això —que és quelcom semblant al que succeeix amb el 

feminicidi, on es parla d’assassinats a dones pel fet de 

ser dones—, en el cas del feminicidi sembla clar i existei-

xen més evidències, però amb joves no és tan evident.

En cada context, aquest fenomen adopta formes diver-

ses. També parlo del jovenicidi gota a gota o no sangui-

nari, que seria el quotidià, la precarietat entesa com una
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així recompenses i altres beneficis sota la política de la ‘seguretat democràtica’ 
d’Álvaro Uribe Vélez i Juan Manuel Santos.

7 El conjunt de xifres varia en funció de la font consultada.
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forma de matar dia a dia, poc a poc, sense que sigui visi-

ble; una precarietat que els Estats no tracten de paliar. 

Això és el que a Colòmbia, als vuitanta, anomenàvem el 

‘no futuro’.

 

En llocs com Mèxic veiem un jovenicidi dur, o molt dur, 

amb unes morts amb decapitació, per exemple, que no 

es coneixen amb tanta atrocitat a la resta del continent, 

i que són exhibides públicament com a missatges de 

comunicació. En altres contextos es dona el tou. A l’Es-

tat espanyol, Carles Feixa parla de jovenicidi moral, que 

té a veure fonamentalment amb la precarització laboral 

i que està abocant a molts al suïcidi. Igualment, podríem 

parlar del simbòlic, que succeeix a través d’uns mitjans 

de comunicació que maten la imatge dels joves perma-

nentment.

Anteriorment, has mencionat la Comissió de la Veritat. 
A l’informe final, publicat recentment, hi ha un capítol 
dedicat a nens, nenes i adolescents. Per què en un 
document d’aquesta envergadura, a pesar del que co-

mentes, es posa el focus en les joves més joves i no en 
una franja més àmplia de la joventut?

El tema joves és molt complex perquè no té una delimi-

tació clara i és cert que inclús en el procés de pau entre 

les FARC i el Govern mai es va parlar de joves. No hi va 

haver joves citats a treballar en aquesta Comissió de la 

Veritat i en el capítol que menciones es tracta molt més 
dels vinculats a la lluita armada quan tenien 15 anys o 

menys. De fet, la Comissió va escoltar a 30.000 testimo-

nis d’aquesta franja, en la que sens dubte no hi són tots, 

però allà hi ha una part de la veritat del que anomena-

ríem ser jove. De fet, quan parlem de falsos positius, la 

definició etària no hi és. Igual que si parlem de massa-

cres, segrestos o desaparicions, però entre aquells ca-

sos també hi ha els joves.

¿Què està fent el nou Govern davant d’aquest comple-

xíssim panorama per a la joventut colombiana?

Per un cantó, una quantitat immensa de reformes: 

tributària, educativa, de la terra... per l’altre, si en la 

construcció de l’anomenada pau total, es treballa per 

l’aclariment de la veritat, la busca de la convivència i la 

no repetició, això serà un gran avenç que condicionarà 

òbviament als joves. També és cert que aquest govern 

amb una Conselleria Presidencial per a la Joventut, va

tornar a activar un espai dedicat a polítiques de joven-

tut, el qual va estar pràcticament inactiu en els anteriors 

governs. Els joves eren un element accessori i decora-

tiu, a no ser que es parlés de joves guerreres; o estaves 

amb el Govern o hi estaves en contra, i si hi estaves en 

contra, eres objectiu militar. 

S’ha de tenir en compte que els joves no venen, hi ha te-

mes considerats molt més importants. L’actual Govern 

porta molt poc temps en funcionament i allò heretat de 

l’anterior no s’ha canviat en essència. És quelcom que 

requerirà temps i serà difícil, ja que el Govern sortint va 

marxar deixar el següent executiu sense recursos eco-

nòmics i amb uns compromisos que no seran fàcils d’al-

terar. És el moment de reprendre moltes propostes que 

van quedar a l’aire després del Paro Nacional.

ENTREVISTA RESISTÈNCIES DES D’UNA MIRADA JUVENIL
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PARTICIPACIÓ JUVENIL

A Colòmbia, el Sistema Nacional de Joventut, nascut a 

partir de l’Estatut de Ciutadania Juvenil (Llei Estatutaria 

1622 de 2013), compleix 9 anys. Malgrat que estem par-

lant ben bé d’una dècada d’implementació, algunes de 

les contraparts juvenils del CJB al país denuncien que 

les polítiques de joventut pràcticament només s’han 

concentrat en uns processos de participació amb poc 
impacte, i als quals no s’atorga pressupost ni capacitat 

d’incidència real.

El subsistema de participació de joventuts a nivell mu-

nicipal, que es deriva de la regulació nacional, el con-

formen ens com els Consells Municipals de Joventut 
(CMJ), les Plataformes Municipals de Joventuts i les As-

semblees Municipals de Joventut. Els primers, els CMJ, 

no han estat implementats fins aquest mateix 2022, en 
una maniobra del Govern Duque que ha estat denuncia-

da per moltes joventuts pel fet de buscar desactivar, 
precisament, la mobilització i reivindicacions juvenils 
als carrers.

Malgrat l’impuls de tota la burocràcia i processos per tal 

d’activar aquest organisme en cadascun dels munici-

pis colombians, en els quals més de 41.000 candidates 

joves es van disputar un total de 10.824 curuls disponi-

bles8, les administracions públiques, a tots els nivells, 

rarament van fomentar la informació respecte al procés 

en qüestió: no es va fomentar el vot, ni s’hi van destinar 
partides pressupostàries significatives.

A més, tant des de CMJ com el de Buenaventura, al ma-

teix departament de Cali, el Valle del Cauca, denuncien 
que el model d’eleccions no responia a la diversitat ter-

ritorial, ja que en municipis com el seu s’hi donen situ-

acions particulars que tenen a veure amb l’extensió i la 

ruralització, de manera que no es podia agafar d’exem-

ple un espai urbà i ben comunicat com Bogotà.

Més enllà de les traves en pro d’una bona implantació i 

funcionament, que estan provocant per exemple dis-

putes entre CMJ i Plataformes de Joventuts per la no 

claredat en les competències d’uns i altres, hi ha críti-

ques que apunten a un aprofitament de la capacitat que 
tenen els partits tradicionals per col.locar el màxim de 

joves entre les curuls disponibles, per així frenar qualse-

vol possibilitat de pràctica transformadora en aquests 
òrgans i instrumentalitzar-los. Al mateix temps, apro-

fitar aquest darrer fet perquè joves dels seus entorns 
iniciïn carrera política, a mode de trampolí per a futures 

eleccions.

En matèria de polítiques públiques juvenils també és 

rellevant fixar-se en la manca d’indicadors a Colòmbia 
que permetin la correcta planificació i assignació de 
recursos dirigits a les joventuts, per part de les admi-

nistracions territorials. Sense anar més lluny, una de les 

principals ciutats com és Cali no compta amb un Obser-

vatori de Joventut, a diferència de Medellín, on la neces-

sària existència d’un ens d’aquesta índole ha estat útil 

per fer front a les habituals guerres de xifres. En relació 

amb les polítiques de joventut, també és cabdal asse-

nyalar que recentment no hi ha hagut diàleg entre ciu-

tats al respecte. Aquesta manca de coordinació és un 

dels indicadors de fins a quin punt tot allò que té a veure 
amb joventut acostuma a quedar relegat a moviments 

de cara a la vitrina, buscant rèdits polítics i no pas trans-

formacions substancials.

La implementació dels CMJ, malgrat les diferents ne-

buloses que els envolten, és una oportunitat que cal no 

menystenir, sempre i quan s’aconsegueixi enfocar-los 

a un funcionament menys consultiu i que compti al 

màxim amb els processos de base. Si els CMJ aconse-

gueixen legitimació popular, mitjançant una bona 
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connexió amb les necessitats de les joventuts i no pas 

amb realitats purament personalistes, serà més fàcil el 

seu avenç. Cal pressionar per passar a un rol més deci-

sori i incident i que això no quedi en mesures irrisòries 

com la que s’està impulsant en l’actualitat a Medellín: que 

des del subsistema de participació de joventuts s’esculli 

a què es destinarà el 5% del pressupost municipal per a 

l’any 2023 (no pas el total de l’administració local, sinó el 

5% del que gestiona la Secretaria de la Joventut).

En Consells com el de Cali, van ser-hi escollides majori-

es progressistes, que en aquesta ciutat en qüestió han 

portat a joves represaliades i amenaçades, com també 

connectades amb col·lectius de base i amb les deman-

des del Paro Nacional a ocupar algunes de les curuls de 
representació. Allò que cal evitar és el que moltes joves 

denuncien, per exemple, en relació amb el CMJ de Me-

dellín: desconnexió respecte les dinàmiques i els relats 

populars; intents de les conselleres d’assemblar-se al 

Consell ordinari de la ciutat, el que ocupen persones 

adultes, tot ‘perdent la joventut’.

Segons estimacions, a Medellín hi ha més de 1200 enti-

tats juvenils, sense incloure molts altres col.lectius in-

formals. Això és un robust teixit al qual no se li pot donar 

l’esquena en cap cas. Tal com apunta el Director de la 

Secretaria de la Joventut de Medellín, Julián Marín, ‘la 

institucionalitat i les joves sempre estaran en tensió i no 

hem de resoldre-ho’; cal voluntat per tal que el màxim 

de joventuts siguin preses en consideració de forma 

efectiva.

Sigui com sigui, és cabdal deixar enrere les nefastes ini-

ciatives d’anteriors governs com quan, en temps d’Uribe 

Vélez, es destinaven petites quantitats de diners a asso-

ciacions i col.lectius que generaven petits projectes, els 

quals mai s’arribaven a executar. Aquests recursos, en 

moltes ocasions provenien de la cooperació internacio-

nal, convertint les iniciatives de joventut en una espècie 

de ‘caritat nacional i internacional sense efectes reals 

en la vida de les joves’, segons Germán Muñoz, acadèmic 

colombià especialitzat en joventut.
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ENTREVISTA

AMB ELS CONSELLS DE JOVENTUT 
HAN APAREGUT LIDERATGES SUPRE-
MAMENT INTERESSANTS, MOLTS 
DELS QUALS NO ESTAVEN ORGANIT-
ZATS PRÈVIAMENT’
Gabriela Posso (Cali, Colòmbia, 1996) és la nova Conse-

llera Presidencial per a la Joventut del Govern de Co-

lòmbia. En la seva recent vida anterior era lideressa es-

tudiantil a la reivindicativa Universidad del Valle de Cali 
i Presidenta del Consell Municipal de Joventut (CMJ) de 

la mateixa ciutat, escollida per la llista Unidad Popular 

Cali en Resistencia, que va aglutinar demandes de l’es-

clat social del 2021.

El CJB parlem amb ella sobre alguns dels reptes que té 

al davant des que l’agost passat va assumir el seu nou 

càrrec, lluint una samarreta amb el missatge ‘Libertad 

prisionerxs políticxs y sociales’.

Durant el Paro Nacional de 2021, multitud de joves van 
ser detingudes, atacades, assassinades, perseguides 
i més. Què esteu fent des del Govern en relació amb to-

tes aquestes víctimes, mortes o no, empresonades o 
no, encara represaliades, etc.?

Des de la Conselleria per a la Joventut, estem treballant 

directament amb els joves que estan privats de llibertat. 

Juntament amb altres entitats, organitzacions i campa-

nyes, hem fet un cens de presos polítics, amb un total de

211 persones joves que estan privades de llibertat i que 

van estar en el marc de l’esclat social. D’aquestes, un 

85% són del sud-occident colombià, especialment de 

Cali. Actualment, estem revisant jurídicament quina és 

la millor opció d’alliberament, analitzant-ho cas per cas.

Però les represaliades no han parat de créixer a 
posteriori. Per exemple, a finals d’abril d’aquest any, 
coincidint amb el primer aniversari de l’inici del Paro 
Nacional, es va donar un repunt en les detencions. Hi 
ha diversitat de casos documentats i, de vegades, els 
seus familiars denuncien les condicions degradants 
en què es troben dins de les dependències penitenci-
àries. D’entre els casos que consten al cens, aquests 
també estan contemplats?

Ho estem revisant perquè és cert que durant l’esclat so-

cial van ser capturats uns, però n’hi ha d’altres que ho 

van ser un any o sis mesos després. Fins i tot, en aquest 

moment, hi ha 8 persones al cens que tenen ordre de 

captura, això significa que això no va acabar l’endemà 
de la finalització del Paro. Continuem treballant per in-

corporar aquells casos als quals se’ls imputin càrrecs 

vinculats a l’esclat social, perquè s’han donat molts fal-

sos positius judicials.
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Més enllà dels casos repressius, multitud de joves dels 
diferents territoris tenen la necessitat i la demanda de 
ser més escoltades. Aquest any s’han tornat a imple-

mentar els Consells Municipals de Joventut (CMJ) a 
tot el país. Des del teu punt de vista, quin és el poten-

cial d’aquests òrgans, quines són les deficiències i què 
s’està fent per revertir-les?

Un dels problemes és que la presa de decisions dels jo-

ves en aquestes instàncies té poca incidència, perquè 

si bé són autònoms, allò que decideixen és merament 

consultiu. Poden emetre propostes, però no poden 

prendre decisions reals enfront la seva agenda juvenil. 

En aquest sentit, la Conselleria es planteja una reforma 

estructural de l’Estatut de Joventut de manera parti-

cipativa amb els diferents ens juvenils del país, la qual 

cosa permeti que aquests espais siguin molt més ro-

bustos i tinguin més incidència.

Cal tenir en compte que a través dels CMJ han aparegut 

lideratges supremament interessants en molts territo-

ris perifèrics i en molts llocs on, si no hagués estat per 

això, no s’haguessin visibilitzat. Fins i tot, n’hi ha molts 

que prèviament no estaven organitzats i les eleccions 

per als Consells així ho van provocar.

Seguint amb el tema dels lideratges, una lideressa 
juvenil d’Envigado ha volgut aprofitar l’oportunitat 
d’aquesta conversa per compartir les següents pa-

raules: ‘Els CMJ s’estan convertint en plataformes que 
impulsen projectes polítics personals i no per a l’enfor-

timent de les joventuts als territoris. Cal més consci-
ència col.lectiva; necessitem líders per servir, no per 
mostrar’. Quina opinió tens respecte a aquestes pa-

raules? Com es reverteix allò que ella apunta?

A nivell estratègic, la Conselleria està treballant en la 

preparació de formacions i escoles de lideratge amb 

aquests joves, perquè és cert que s’han fet formacions 

en termes tècnics, però no polítics. La formació política 

és fonamental.

Fa un moment parlaves de la reforma de l’Estatut de 
Joventut. Quins tempos us establiu? Per quan teniu 
previst posar-la en marxa?

Actualment, una congressista està treballant en la re-

forma, tenim temps fins al juny de l’any que ve per pas-

sar-la al Congrés. Estem preparant una planificació 

del pròxim any que permeti que, des de la participació 

directa, els joves puguin incidir en aquest procés. De la 

mateixa manera, a principis de desembre d’aquest any 

durem a terme un espai que comenci a contemplar pro-

postes de cara a l’Estatut.

Has posat en relleu la importància que les joves pren-

guin decisions de forma directa i assignes un rol prin-

cipal als Consells Municipals de Joventut (CMJ), com a 
part del subsistema de participació de les joventuts a 
nivell local. Des del teu punt de vista, per tant, aquest 
ha de ser l’espai d’interlocució que aglutini la joventut, 
o caldria reconèixer altres espais de la joventut de for-

ma més àmplia?

Al marge dels CMJ, hi ha també les Plataformes Muni-

cipals de Joventuts i les Assemblees Municipals de Jo-

ventut. Des de la perspectiva de la nostra Conselleria, 

aquest conjunt d’ens haurien d’estar prou vinculants per 

tal que tota la joventut senti que té garanties de

participació. Això hauria de permetre, alhora, que mol-

tes d’aquelles organitzacions que actualment no estan 

articulades amb el subsistema de participació —perquè, 

pel seu mateix caràcter, no el veuen com un espai trans-

cendental—, que amb la reforma detectin la necessitat 

de ser-ne partícips.

Finalment, entenent que una arriba al Govern amb 
moltes ganes d’implementar canvis, però que un cop 
allà dins la realitat és que hi ha moltes limitacions, que 
no és possible arribar a tot: què creus que es pot, i s’ha 
de fer, des de la teva postura? Com actuar per no con-

tribuir al desencant de la gent, tenint en compte que 
milers de persones han dipositat molta esperança en 
aquest executiu?

El primer és que hi ha molta expectativa de canvis i, a 

més, de canvis aviat. Els que actualment estem al Go-

vern ens enfrontem a la certesa que hi ha coses que 

requereixen el seu temps, per processos burocràtics, 

temes administratius... una gran quantitat de variables. 

Com a Govern Nacional, volem plantejar els canvis més 

estratègics aviat, perquè sabem que no es pot canviar 

tota Colòmbia immediatament, però sí com a mínim el 

més urgent.
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GRUPS ARMATS I JOVES: RECLUTAMENTS I OBLIGATORIETAT

Una qüestió que cal entomar amb urgència, en termes 

d’afectació directa a les joventuts colombianes, és l’ex-

posició a la guerra en tant que potencials reclutades 
per part de grups armats il.legals i de l’exèrcit regular. 
Ja sigui fruit de la coerció, l’obligació o la manca d’opor-

tunitats, les joves empobrides són les qui hi posen el 

cos en primer lloc.

En els darrers mesos, s’han fet públiques notícies de 

suïcidis de joves, en el departament del Chocó, que es 

veien abocades al reclutament per part de grups armats 

als quals no volien pertànyer. D’altra banda, al nord del 

Cauca, durant el 2021 es van comptabilitzar almenys 350 

reclutaments d’indígenes, de les quals, segons el Con-

sejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), 286 eren me-

nors. L’informe final de la Comissió de la Veritat, també 
recull la xifra de 16.238 menors de quinze anys recluta-

des contra la seva voluntat, entre els anys 1990 i 2017. En 

un moment en què el debat al voltant del servei social 
per a la pau, com a alternativa al servei militar obliga-

tori, està viu, val la pena fixar-se de forma àmplia en les 
afectacions que suposa el reclutament de joves per part 

de qualsevol actor armat.

En aquestes línies, volem posar sobre la taula, doncs, la 

importància del tema centrant-nos en el reclutament 
legalitzat de joves per part de l’exèrcit nacional colom-

bià. És important tenir present que Colòmbia és un dels 

sis països d’Amèrica Llatina on el servei militar continua 

sent obligatori, la majoria dels quals (cinc) són els més 

violents de tot el continent.

El Govern actual està iniciant els tràmits necessaris per 

crear una alternativa al servei militar, contemplant la 

paulatina eliminació de l’obligatorietat. És una qüestió 

que genera especial expectativa a Medellín, on l’exèrcit 

duu a terme bona part de les batudes per reclutar a joves. 

Això és degut al fet que la ciutat compta amb una àmplia 

xarxa de metro, amb estacions que operen de cul-de-

sac d’on els homes joves no poden escapar amb facili-

tat. Val a ressaltar que es tracta d’una pràctica il.legal i 

que es faci en contra de la voluntat dels joves té a veure 

precisament amb el seu desinterès en involucrar-s’hi. A 

més, se li afegeix que a l’Estat li surt més econòmic un 

jove servint a l’exèrcit mitjançant el servei militar, que 

no pas un soldat ras, amb un sou i despeses associades 

més elevades.

Pel 2022, l’objectiu o quota de reclutament està fixada 
en 18.000 joves (en els darrers anys, la xifra s’ha mogut 

entre les 12.000 i 15.000, segons dades del col·lectiu Al-
ternativa Antimilitarista de Medellín). A final d’any, l’ab-

soluta majoria d’aquestes hauran estat joves d’estrats 

baixos, de famílies pobres. I és que a Colòmbia no s’hi 

respecta el dret a l’objecció de consciència previst tant 

per Nacions Unides, com per la mateixa normativa na-

cional; només puntuals casos més mediàtics de joves 

prosperen en les seves reclamacions a l’hora de defugir 

el servei militar, un cop ja han estat reclutades forçosa-

ment. En els casos de joves amb millors situacions so-

cioeconòmiques rarament han de patir perquè, directa-

ment, poden permetre’s no realitzar el servei obligatori 

efectuant certs tràmits i pagaments, donat el cas.

Davant la proposta del servei social per a la pau, veus 

del moviment antimilitarista colombià, valoren posi-

tivament el fet que s’explorin vies que permetin anar 

‘desescalant l’obligació’ de la prestació del servei mili-

tar. Malgrat el desig d’acabar directament amb aques-

ta qüestió, tenen en compte les resistències en un país 

‘històricament conservador i amb fort arrelament de les 

forces militars’. De fet, la demanda històrica és acabar 

immediatament amb l’obligació i aquí, en canvi, la pro-

gressiva eliminació que es proposa no acabaria fins al 
2030.

Militants antimilitaristes del país mostren desacord amb 

el marc de l’obligatorietat, en tant que qualsevol servei, 

sigui de l’índole que sigui, si és obligat pot no respectar 

i respondre a ‘la llibertat de consciència dels subjectes’. 
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En un comunicat conjunt signat per una cinquantena de 

col.lectius i actors involucrats en la causa, es reclama 

que hauria de prestar-se de forma voluntària, amb ca-

ràcter civil (sense ingerències militars) i comptar amb 

una remuneració justa, amb unes condicions de dig-

nitat, amb l’acompanyament i formació adequada, així 

com la certificació final.

Un altre dels punts centrals del comunicat té veure amb 

la llibreta militar, la qual demanen que sigui directament 

abolida, en comptes de proposar la creació d’un docu-

ment anàleg (sense aquest, actualment moltes joves 

no poden accedir a certes feines, tant del sector privat 

com públic).

GRUPS ARMATS I JOVES  RESISTÈNCIES DES D’UNA MIRADA JUVENIL
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ENTREVISTA

 ‘JO JA NO VULL TORNAR MAI MÉS A 
LA VIDA [A COLÒMBIA]. TENIR POR A 
SORTIR AL CARRER NO ÉS VIDA’
Daniela Santos (Bogotà, Colòmbia, 1992) i Daniel As-

tudillo (Cali, Colòmbia, 1989) estaran conversant en un 

acte públic amb altres joves migrades i exiliades colom-

bianes, el dimecres 9 de novembre, a l’Espai Jove La 

Fontana de Barcelona. Ambdues van haver d’abandonar 

Colòmbia fruit de les amenaces i la repressió, després 

del Paro Nacional de 2021, i van escollir Barcelona com 

a destí. Després s’han acabat establint en altres zones 

del territori català. Repassem amb elles què els va por-

tar a deixar el seu país i com encaren aquesta migració 

forçada.

Comencem repassant la vostra vinculació amb el tei-
xit juvenil i popular, com també els vostres casos: què 
us va portar a fugir de Colòmbia?

- Daniel: Jo sóc líder social i he estat vinculat amb col-

lectius juvenils des de fa més de 10 anys. Vaig començar, 
com moltes, a la universitat, i he participat en organit-

zacions com la FEU (Federación de Estudiantes Univer-

sitarios). Més endavant, vaig formar part de Juventud 

Rebelde, des d’on construïem una visió integral juvenil 

que tenia en compte temes com la desmilitarització, 

que va més enllà dels grups armats i trastoca la vida de 

les joves, que ja estan precaritzades de per si i, en cas 

de ser dones, joves, això té afectacions envers la sexu-

alització, l’ocupació laboral, etc. També tocàvem debats 

com ‘què és ser jove?’, assumint-ho des d’una qüestió de

classe, enfront de la concepció de qui pot permetre’s 

ser jove realment, de qui es pot atorgar la llicència de 

només estudiar, per exemple, quan a Colòmbia la major 

part de la població no pot fer-ho.

A partir d’aquí, vaig començar a ser defensor de drets 

humans. Quan va esclatar el Paro, les defensores ens 

vam veure desbordades del tot. Era impossible inter-

locutar amb la policia, fins i tot van atacar una missió 
humanitària internacional. En aquest context, la vi-

sibilització a què ens vam exposar era molt gran i ens 

van començar a fer seguiments individualitzats. A casa 

meva van presentar-s’hi amb una ordre judicial vincula-

da a una operació antiterrorista, i dirigida contra perfils 
com el meu, també a premsa alternativa, lideresses, 

excombatents en procés de reincorporació... Llavors 

vaig anar cap a Bogotà, des d’on les advocades em van 

recomanar marxar del país, ja que el cas és totalment 

defensable, però vaig haver d’escollir fer-ho des de dins 

o des de fora la presó.

La Fiscalia s’agafa a unes converses, en què parlàvem 

amb cooperatives d’excombatents per quadrar la lo-

gística de cadires, taules i tendals —a utilitzar en punts 

humanitaris situats per Cali durant la protesta—, per dir 

que estàvem parlant d’armes i així alimentar el discurs 

de la vinculació amb l’ELN i les dissidències.

Daniela, abans no passem a comentar el teu cas, quins 
paral.lelismes trobes amb el del Daniel?

- Daniela: En primer lloc, el fet de formar part d’univer-

sitats públiques i tot allò que implica estar en organit-

zacions estudiantils. Jo a la universitat formava part de 

la xarxa popular Mateo Kramer i a diverses companyes 

ENTREVISTA  RESISTÈNCIES DES D’UNA MIRADA JUVENIL
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les van empresonar després d’acusar-les falsament 

d’haver posat una bomba a Bogotà. Les estudiants 

d’institucions públiques que militem i defensem certs 

temes sempre carreguem amb el rètol de ‘guerrilleres’. 

Per altra banda, un altre paral.lelisme serien les dates. 

Jo vaig començar a tenir problemes el 2020, quan van 

començar els primers esclats a Bogotà...

Parla’ns del teu cas.

- Daniela: El 2020, quan treballava en premsa alternativa 

de Bogotà, vaig rebre unes primeres amenaces per xar-

xes socials, però realment tot va començar quan, aquell 

mateix any, vam crear una plataforma nacional d’orga-

nitzacions juvenils. Fèiem incidència política als carrers 

i a les institucions i jo vaig assistir a una audiència del 

Senat sobre jovenicidis, en representació d’organitzaci-

ons de joves i gènere. Arran de les denúncies que hi vam 

fer, vaig començar a rebre amenaces i assenyalaments. 

Em deien ‘guerrillera’, ‘assassina’, ‘puta’, ‘per això et vio-

len’, ‘et matarem’... tot això, enmig del context de pan-

dèmia, em va començar a afectar molt emocionalment.

Llavors també formava part grup assessor de la societat 

civil d’ONU Dones i vaig contactar amb el grup assessor, 

que tenen una estratègia que es diu ‘Prodefensoras’, de 

protecció a les defensores. Em van dir que em pagaven 

un hotel, per tal que em pogués moure i a mi això se’m 

va convertir en una cosa infernal. No podia dormir, no 

podia sentir-me segura, en aquella època no es podia 

sortir al carrer per la pandèmia, però a casa meva jo era 

qui havia de fer les compres perquè els meus pares són 

grans. Llavors, jo literalment vaig començar a tenir por 

de sortir al carrer. Era esgotador. Les amenaces van 

continuar i em van recomanar que no m’exposés més, 

que me n’anés.

Per mi va ser molt dur perquè va suposar que deixés de 

militar. Però no pot ser que jo visqui amagada com una 

rata en un hotel com si estigués fent alguna cosa. Quan 

va ser possible, vaig agafar la maleta i vaig venir cap 

aquí. El meu asil va ser i és la meva actual parella, que 

llavors era amic meu. Un cop aquí, em vaig començar 

a sentir més tranquil.la i vaig decidir quedar-m’hi. Jo ja 

no vull tornar mai més a la vida [a Colòmbia]. Tenir por 

a sortir al carrer no és vida. Prefereixo viure en un lloc 

on pugui fer política, opinar, ser defensora de drets hu-

mans, sense que això impliqui que la meva vida estigui 

en risc.

El 9 de novembre us trobareu amb altres joves migra-

des i exiliades de Colòmbia per tal de compartir de-

mandes i coneixements. Per què diríeu que un espai 
així és necessari?

- Daniela: Sobretot per memòria, perquè la gent ha de 

saber el què passa, que hi ha molts països on no tenim 

les mateixes garanties de llibertat, de drets. I també 

perquè el país [Colòmbia] ha de saber que ens n’hem 

anat per aquests motius.

- Daniel: Afegiria només una paraula més: memòria i 

trobada. És necessari que ens trobem aquí i és neces-

sari que es visibilitzi el què ha passat, i el què pot conti-

nuar passant.

    

Crec que és important que generem espais com 

aquests, que ens permetin acotar i ajuntar les diferents 

línies de treball de totes en una aposta col.lectiva i co-

muna, així com generar una xarxa de cures que ens per-

meti cicatritzar ferides individuals i comunes.

ENTREVISTA RESISTÈNCIES DES D’UNA MIRADA JUVENIL
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RECOMANACIONS, REPTES, PROPOSTES

A continuació, s’adjunten algunes de les recomanaci-

ons, reptes i propostes que considerem que hauríem 

d’entomar com a moviment de solidaritat amb Colòmbia 

per tal d’acompanyar, donar suport i incidir en proces-

sos de canvi en matèria juvenil allà.

Allò que s’apunta respon tant a demandes detectades, 

com a aportacions que es creu rellevant suggerir, des 

del bagatge del CJB com a actor de referència en ma-

tèria de joventut a Barcelona. Es plantegen en el curt 

termini, per tal d’acompanyar canvis i transformacions 

en el mitjà i llarg termini en relació amb les joventuts. 

Convidem a consultar-les en conjunt per veure què es 

pot fer des de cada organització, col.lectiu, institució o 

persona tenint en compte els respectius marcs d’acció 

i treball.

Les diferents aportacions han estat ordenades en qua-

tre apartats (participació juvenil; polítiques públiques; 

intercanvi i diàleg, i visibilització). Es tracta, per tant, de 

matèries en les quals des d’aquí podem actuar envers (o 

de la mà de) diversitat d’actors colombians: administra-

cions locals, regionals i Govern nacional, societat civil 

organitzada, actors socials rellevants, organismes juve-

nils, etc.

RECOMENACIONS REPTES I PROPOSTES RESISTÈNCIES DES D’UNA MIRADA JUVENIL

1.

2.

3.

Contribuir a enfortir els processos participatius 
i la capacitat d’incidència de les joves. Iniciatives 

com la Agenda Política Común, impulsada per la Ruta 

Pacífica de las Mujeres, ja apuntava recentment a la 
poca incidència política de les dones joves, concre-

tament, en espais de participació. 

Acompanyar l’enfortiment d’òrgans amb potencia-

litats com els Consells Municipals de Joventut. Do-

tar-los de més eines i formació (en diversitat de ma-

tèries: cultura de pau, defensa dels drets humans, 

formació política, etc.) per a les seves representants.

Són fonamentals les iniciatives que potenciïn la con-

nexió d’aquests ens amb l’entorn (amb el teixit juvenil 

de base, especialment).

Donar resposta a la manca d’espais físics on associ-
ar-se en condicions. Es tracta d’una de les principals 

demandes d’entitats juvenils que el CJB vehicula a 

Barcelona, i que també forma part de l’agenda juve-

nil colombiana. Fomentar la creació de nous espais 

potencia la participació i la implicació política de les 

joventuts, i contribueix a la cohesió social.

Participació Juvenil
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Intercanvi i diàleg

RECOMENACIONS REPTES I PROPOSTES RESISTÈNCIES DES D’UNA MIRADA JUVENIL

7.

8.

9.

Polítiques públiques

Generar espais de trobada entre les joves colombi-
anes exiliades i migrades a Barcelona i Catalunya. 
Tota acció que sumi en una millor coordinació entre 

elles, i en un major recorregut i visibilitat de les de-

mandes i problemàtiques, pot ser favorable i propici-

ar la millor connexió també en relació amb la joventut 

catalana. Cal recordar que les joves colombianes a la 

diàspora pateixen una doble invisibilització (per jo-

ves i pel fet de ser a l’exterior).

Reforçar vincles amb moviments, organitzaci-
ons i col.lectius de joves i aquells que fan de pont 
amb elles. És una manera d’estar en contacte amb 

les necessitats i preocupacions més actualitzades. 

En aquest sentit, acostar-se, deixant a banda pre-

judicis, tabús i idees preconcebudes, a actors com 

l’Església i a processos propis dels territoris, que en 

molts casos són una via directa a les joves (i un actor 

rellevant en moments de crisi), pot facilitar aquesta 

tasca.

Fomentar els espais de trobada locals-globals. Són 

espais on articular bones pràctiques juvenils a esca-

la internacional, i en què les joves poden compartir 

estratègies, recursos, eines, perspectives i coneixe-

ments al voltant de la lluita social. Ubicant Barcelona 

com un espai de referència i solidaritat juvenil, po-

dem revertir positivament en l’abordatge de reptes 

comuns a escala planetària. Animem a fer majors 

passos en aquest sentit, amb un focus especial en la 

relació Colòmbia - Barcelona/Catalunya.

4.

5.

6.

Generar noves dades i indicadors que facilitin la 
creació de polítiques públiques efectives en matè-

ria juvenil. Donar suport a la creació d’observatoris 

de joventut com el que actualment s’està plantejant 

a Cali per acord entre la Universidad Javeriana i l’Al-

caldia apunta en la direcció oportuna.

Donar suport a programes que potenciïn l’accés al 
treball digne. Davant la manca d’oportunitats, la pre-

carietat generalitzada, el gran percentatge de feines 

informals, un atur entre les joves que supera amb 

escreix el de la població general, però també davant 

de l’incompliment dels acords de pau (que provoca el 

poc suport que, fins al moment, han tingut els pro-

jectes productius per a la reincorporació de les ex-

combatents de les FARC-EP), aquest repte és cabdal 

abordar-lo. 

Fer seguiment i fiscalitzar les actuacions del nou 
govern. El moviment de solidaritat, en tota la seva 

amplitud, a més d’acompanyar des del respecte, ha 

d’estar vigilant davant les actuacions de qualsevol 

govern, administració o autoritat, com també fisca-

litzar el recorregut i impacte de les seves accions. En 

aquest sentit, davant de l’actual context amb un nou 

govern nacional a Colòmbia, cal no relaxar-se al res- 

pecte, sempre escoltant a les organitzacions de 

base, que són la veu de les afectades. L’esperança 

davant del canvi, s’ha de convertir en rigor i crítica 

constructiva en l’execució, tot fent camí cap a una 

transformació real de les estructures que violenten 

les joves i la població en general dia a dia.
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Donar suport a la cerca de la veritat. Tot i les ini-

ciatives de la societat civil organitzada colombiana 

per retre memòria a les víctimes de la repressió i la 

violència, així com per reparar els fets victimitzants, 

cal continuar donant suport a la cerca de la veritat 

davant dels nous casos i ajudar a donar cobertura a 

aquells casos menys acompanyats i/o visibilitzats. 

Els diferents espais de trobada entre víctimes del 

Paro Nacional i familiars d’aquestes, per exemple, 

requereixen tot el suport.

Abordar amb prioritat la denúncia del reclutament 
de joves per part d’actors armats de tota índole, le-

gals i il·legals. És un fet alarmant que trunca i s’endú 

la vida de milers de joves colombianes, en general les 

de les més vulnerabilitzades.

Posar el focus en els col.lectius vulnerabilitzats a 
l’hora de denunciar les vulneracions de drets. La 

necessària tasca de denúncia i incidència des de 

Barcelona/Catalunya en relació amb les vulneraci-

ons de drets fonamentals a Colòmbia, ha de posar un 

focus primordial en les afectacions al conjunt de col.

lectius més vulnerabilitzats: afro, indígenes, pobla-

ció camperola, dones i trans, entre altres, però tam-

bé les joves —objecte d’un jovenicidi constant, per 

molt que només es faci especialment visible en epi-

sodis o períodes puntuals. En aquesta línia, cal pres-

sionar per mesures urgents que protegeixin la vida 

de les lideresses i defensores dels drets humans, i 

que redueixin la violència als territoris.

Treballar per incloure el focus juvenil amb més for-

ça i rigor entre els criteris d’atorgament de subven-

cions vinculades a projectes de cooperació i justí-
cia global. Aquest fet permetrà potenciar iniciatives 

de transformació real que condicionin positivament 

a les joventuts colombianes, tot apoderant-les més. 

De la mateixa manera, convidem a visibilitzar encara 

més les defensores de drets humans joves i que no 

siguin una minoria, de forma habitual, en aquelles 

iniciatives que cerquen protegir-les i donar veu a les 

seves lluites.

Prioritzar les accions dirigides a les joventuts co-

lombianes tenint en compte els factors d’oportu-

nitat i realitat. A Colòmbia hi ha més de 12 milions 

de joves. Tota iniciativa que cerqui impactar positi-

vament en les joventuts colombianes requereix una 

bona definició de la casuística i el perfil al qual vol 
contribuir a acompanyar i donar suport (joves que ni 

estudien ni treballen o joves represaliades fruit de la 

protesta social, per posar un parell d’exemples). En 

aquest sentit, cal fer una bona priorització en les ac-

cions a impulsar que contempli oportunitat (per què 

ara val la pena posar el focus en X qüestió en parti-

cular) i realisme (què podem fer, des d’aquí, amb els 

recursos, contactes i coneixements adquirits).

Incorporar la perspectiva no adultocèntrica. Totes 

som, hem estat o volem seguir sent, i ens reivindi-

quem, com a joves. Per això, totes hem de ser capa-

ces d’incorporar més, en les nostres perspectives, 

els efectes que l’adultocentrisme té en les pràcti-

ques quotidianes i la discriminació que suposa. Des 

d’aquest punt de vista, apostem per concebre’l com 

un eix més entre la interseccionalitat d’opressions i a 

ser conseqüents. Al mateix temps, des del CJB ens 

oferim per contribuir a la construcció d’organitzaci-

ons i relacions lliures d’opressions.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

RECOMENACIONS REPTES I PROPOSTES RESISTÈNCIES DES D’UNA MIRADA JUVENIL

Visibilització:
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