
Beste schrijfabonnee.

In Colombia wordt geprobeerd vrede te sluiten met de Farc. De bevolking heeft het akkoord 
voorlopig verworpen. Maar er is  nu toch meer aandacht voor mensenrechten. Onze oktoberbrief 
gaat over de strijd van een boerengemeenschap om hun land terug te krijgen van de Colombiaanse
staat die het in de jaren ’90 verkocht aan een invloedrijke ondernemer die banden had met 
paramilitairen. Al snel hierna volgde een golf van moorden en verdwijningen. Vele 
gemeenschapsleden verlieten uit angst het land.

Sinds 2012 is er wetgeving die het mogelijk maakt om land terug te  geven aan de rechtmatige 
eigenaren. Zij hebben het land noodgedwongen verlaten tijdens de jaren van het binnenlands 
conflict. In de praktijk worden ontheemden die een proces starten echter vaak bedreigd. 
Verschillende gemeenschapsleiders zijn de afgelopen jaren vermoord.

Gemeenschapsleider Briceno en zijn familie werden bedreigd met de dood. Briceno meldde dat bij 
de autoriteiten maar kreeg alleen en mobiele telefoon voor zijn bescherming.

Geachte president,

Ik ben bezorgd over de veiligheid van Miguel Briceno, gemeenschapsleider van El 
Porvenir, Puerto Gaitan Municipality, Meta Departement. 16 Augustus  ontving hij  een 
dreigtelefoontje van een man die beweerde de commandant van de paramilitaire groep 
“Los Urabenos” te zijn. Dit is slechts de laatste van een serie bedreigingen tegen Briceno
als pogingen om het verdrijven van de gemeenschap te intensiveren.

Leiders van de dichtsbijzijnde Matarraton gemeenschap en de inheemse Cubeo-Sikuani 
gemeenschap in het El Porvenir gebied zijn  de laatste maanden ook herhaaldelijk 
bedreigd.

Ik vraag u dringend om ze effectieve bescherming te geven naar hun wensen en een 
volledig en onpartijdig onderzoek te laten instellen naar de bedreigingen tegen Miguel 
Briceno, de resultaten hiervan te publiceren en de verantwoordelijken aan te klagen.

Als laatste verzoek ik u actie te ondernemen zodat de gemeenschap van El Porvenir snel 
juridisch eigendomsrecht krijgt over hun land.

Dank u voor uw aandacht voor dit  urgente geval.

In afwachting van uw antwoord,

Hoogachtend,

Namens Amnesty International Noordwijk:
Mirjam van der Meulen    Noordwijk binnen     071-3618112
Anneke Grondsma             Noordwijk aan zee    071-3625867
Denkt u aan uw handtekening onder de originele brief?


