
 

 

 

2021ko Maiatzaren 14an, Aezkoako Batzarre Nagusiak Kolombia 

eta Gaza egoerari buruzko mozio hau onartu zuen ohiko bilkuran. 

 

KOLOMBIA ETA GAZA EGOERARI BURUZKO MOZIOA 

 
Bai Gazan eta baita Kolonbian ere azkeneko egunetan 

komunikabideetan agertzen ari diren berrien harira,  Aezkoako Batzarre 

Nagusiak hurrengo mozioak onartu ditu: 

 
A/ Kolonbiako egoerari buruz: 

 

1. Kezka adierazi nahi du azken egunetan Kolonbian 

gertatutakoarekin.    Apirilaren    28an    Ivan    Duque    presidentearen 

Gobernuak ezarritako zerga-erreformarako proposamenaren aurka 

lanuztea egin zutenetik, 1.120 bat jarduera egin dira, elkarretaratze eta 

martxa artean, 390 udalerritan eta Bogotan, ehunka mila pertsonak 

parte hartu dute. 

 

Pasa den apirilaren 28tik, errepresio eta indarkeria polizial eta 

militarra herrialde osoan zabaldu da. 31 pertsona erail dituzte, 1.443 

polizia eta militar indarkeria kasu baino gehiago egon dira, 10 sexu 

indarkeria kasu ordena publikoko agenteen eskutik eta 38 pertsona 

baino gehiago daude desagertuta. Hau guztia gertatzen ari den arren, 

nazioarteko komunitateak ezer esan gabe jarraitzen du, Ivan Duqueren 

gobernuak Kolonbiako herria inpunitate osoz erreprimitzen jarraitzeko bidea 

libre utziz. 

 

Protesta baketsu horien aurkako errepresioa oso bortitza eta larria izan 

da Kolonbiako Estatuko segurtasun indarren aldetik, NBEk salatu duenez. 

Maiatzaren 1ean, Duque presidenteak Laguntza Militarrerako Mandatua 

agindu zuen, eta Armadako kideak herrialdeko zenbait hiritan egotea 

erabaki zuen. Horrek giza eskubideen urraketa ekar dezake,   Kolonbiako   

Indar   Publikoa   borrokarako   entrenatuta   eta armatuta baitago, eta ez 

protesta sozialari eusteko. Gainera, Kolonbiako Armada Nazionalak duen 

armamentua hilgarritasun handikoa da. Horren aurrean, gogorarazi 

behar da estatuek indar militarren erabilera ahalik eta gehien mugatu eta 

baldintzatu behar dutela barne-istiluak kontrolatzeko. 



 

 

 

 

Horregatik guztiagatik: 

 
1- Gure elkartasuna adierazten diegu indar publikoaren abusuaren 

ondorioak jasan dituzten eta jasaten dituzten kolonbiako pertsona 

guztiei. 

 

2- Protesta sozial baketsuaren aurka indarra erabili izana gaitzesten 

dugu eta Kolonbiako gobernuari eskatzen diogu indarra ez erabiltzea. 

 

3- Indarkeria Publikoak (Polizia eta Armada) eragindako indarkeria- 

gertakari guztiak argitzea eskatzen dugu, eta dagozkion erantzukizunak 

zehaztea, bai eta bere herriaren aurka zigorrik gabe gauzatzen diren 

Kolonbiako giza eskubideen eta sarraskien urraketa sistematikoei amaiera 

emateko konpromisoa hartzea ere. 

 

4.- Kolonbiako Estatuari eskatzen diogu premiaz ezar ditzala 

babes-neurriak eta bizitza juridiko eta sozialaren bermeak, bai lider 

sozialentzat eta haien komunitateentzat, bai bakearen sinatzaile 

ohientzat eta haien familientzat, eta protesta sozial baketsua bizitzarako 

segurtasun-baldintzetan egiteko bermeak ere. 

 

5.- Nafarroako gobernuari, Espainiako Gobernuari eta Europar 

Batasunari eskatzen diegu aktiboki parte har dezatela Kolonbiako 

Gobernuari giza eskubideen urraketekin amaitzeko egiten zaizkion 

eskakizunetan, giza eskubideen defendatzaileei eta bake-akordioaren 

sinatzaileei babesa ematen jarrai dezatela, eta giza eskubideen berri 

eman eta bermatzeko behatzaileen bidalketa ebalua dezatela. 

 

6.- Kolonbiako Gobernuko agintariei eta aipatutako erakundeei 

bidaliko zaie agiri hau. 

 

B/ Gaza-Palestinako egoerari buruz: 

 

Israelgo  auzitegiek  Jerusalemgo  Sheikh  Jarrah  auzotik  hainbat 

familia kanporatzeko eta Israelgo estatuko segurtasun indarrek Al-Aqsa 



 

 

 

meskitaren aurka egindako erasoaren ostean, Palestinako tentsioa 

gogortu egin zen berriro. 

Benjamin   Netanyahu   Israelgo   lehen   ministroak   asteartean, 

maiatzak 11, iragarri zuen Israelek Gazaren aurkako erasoak areagotuko 

dituela, eta dagoeneko 43 pertsona hil direla, horietako hamahiru 

adingabeak. Zisjordanian gutxienez bi gazte hil dira, horietako bat 

adingabea. Ildo horretan, azken egunotan ehunka bonbardaketa egin 

ditu Israelek Gazan. 

Israelgo   armadak   5.000   erreserbista   mobilizatu   ditu   eta   iraupen 

zehaztugabeko erasoaldi baterako prestatzen ari da. 

NBEk ohartarazi duenez, indarkeria maila horrek eta horiek 

Palestinako biztanleengan dituzten ondorioez ohartarazi du. 

Gertakari horien aurrean, Aezkoako Batzarre Nagusiak: 

 

- Israelek Palestinako herriari egiten dizkion giza eskubideen 

urraketak salatu ditu. Ildo horretan, nazioarteko komunitateari dei egiten dio 

erasoaldi militar hori geldiarazteko eta elkarrizketarako eta 

negoziaziorako bideei berriro ekiteko, Mahmud Abbas Palestinako 

presidenteak Europako erakundeen laguntzarekin Nazioarteko Bake 

Konferentzia bat egiteko egindako eskaera babestuz. 

- Nakbaren 73. urteurrenean, Israelek lurralde palestinarrak legez 

kanpo okupatzea salatu eta gaitzesten du, eta, aldi berean, elkartasuna 

eta konpromisoa adierazten du herri palestinarraren giza eskubideen 

defentsarekin, Nazioarteko Zuzenbideak ezartzen duen bezala. 

-Palestinarako laguntza humanitarioa indartzeko eskatu die Nafar 

erakundeei, pandemiak are gehiago areagotu baitu haien egoera. 


