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La CUP reclama que el ple de
Tarragona es solidaritzi amb el
poble colombià
La consellera Inés Solé explica que les protestes han tingut un caràcter pacífic "i
el govern ha respost amb violència i la força de les armes"

Imatge d'arxiu d'una concentració a Tarragona contra la violència policial a Colòmbia. | Josep M. Llauradó

La Candidatura d'Unitat Popular presenta aquest divendres al ple municipal de Tarragona una
moció per tal de denunciar i condemnar la situació actual de vulneració de drets humans per part de
l'Estat Colombià, "que està reprimint amb la força de les armes la protesta d'un poble esgotat".
Les regidores cupaires recorden que les colombianes i els colombians van sortir al carrer en
resposta a la reforma tributària impulsada pel govern d'Iván Duque, que va derivar en una onada
de protestes socials a través de les quals es demanen "canvis estructurals relacionats amb
mesures eficaces per lluitar contra la desigualtat i en favor de la protecció i els drets dels sectors
de la població amb major vulnerabilitat". En aquest sentit, la consellera Inés Solé explica que les
protestes han tingut un caràcter pacífic "i el govern ha respost amb violència i la força de les armes".
Entre els acords de la moció hi ha condemnar l'acció criminal del govern de Colòmbia i els seus
aliats polítics, instar a la seva dimissió, la judicialització dels agents armats colombians que han
vulnerat els drets humans, la implementació de l'Acord de Pau o que l'Estat espanyol paralitzi la
venda d'armes i municions al govern colombià i "paralitzi tot els acords en matèria de defensa i
militar, davant les sospites fundades de què el citat govern l'està utilitzant per la repressió de la
protesta i violacions de drets humans".
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