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Farid Benavides analitzarà els reptes del procés
de pau a Colòmbia en una conferència a la Casa
de Cultura

L’antic viceministre de Política Criminal i Justícia Restaurativa i actual
subdirector del Centre Internacional per la Justícia Transicional a Colòmbia
exposarà, a partir de la seva experiència i coneixements, les possibilitats
del procés de pau que actualment té lloc a Colòmbia

La conferència es farà a la Casa de Cultura el proper 15 de gener a les
19:00 h

L’antic viceministre de Política Criminal i Justícia Restaurativa de Colòmbia, el
professor Farid Benavides, parlarà, des de la seva experiència i coneixements, dels
debats, reptes i possibilitats del procés de pau que s’està duent a terme actualment
a Colòmbia. L’acte serà el proper 15 de gener a les 19:00 h a la Casa de Cultura.

Farid Benavides

Nascut a Bogotà, Farid Benavides és doctor en Ciències Polítiques per la Universitat
de Massachusetts i professor de dret penal especial a la Universitat de Los Andes.
Farid Benavides ha estat representant del govern colombià a la Cort Penal
Internacional entre el 1999 i el 2000. També va representar aquest govern en les
discussions sobre la Convenció de Viena contra el Crim Tansnacional Organitzat i en
les sessions del Comitè del Pacte de Drets Civils i Polítics l’any 1997.
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Benavides ha estat viceministre de Política Criminal al Ministeri de Justícia de
Colòmbia. Científic del dret penal, ha realitzat àmplies investigacions i treballs de
camp sobre temes relacionats amb la construcció de pau, la reconstrucció de la
memòria històrica, la justícia transicional i el postconflicte, sobretot a Colòmbia,
però també en altres països com Guatemala, Equador, Cuba i l’estat espanyol.
Actualment és subdirector del Centre Internacional per la Justícia Transicional a
Colòmbia.

El conflicte i la pau a Colòmbia

Des dels anys 50, Colòmbia ha estat immersa en conflicte o conflictes entre el
mateix Estat, grups paramilitars d’extrema dreta i grups armats de caire
revolucionari-marxista. Segons la Unidad de Víctimas de Colombia, des de la
constitució de les FARC el 1956 s’han comptabilitzat més de 220.000 morts i 7
milions de víctimes (assassinades, segrestades, desaparegudes i desplaçades
forçades).

El Pla Colòmbia (o Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado)
ideat conjuntament entre els EUA i el govern d’Andrés Pastrana, tot i la gran
inversió financera i d’efectius militars per la lluita contra les guerrilles i contra el
narcotràfic, no va aconseguir sinó augmentar el nombre de víctimes i de desplaçats.

Intents anteriors per aturar el conflicte armat, alguns amb una perspectiva
exclusivament militar, no han estat fructuosos. Això no obstant, des del 2012 s’ha
començat a generar un context favorable i s’ha iniciat un procés de pau entre el
govern central i les FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia),
primerament des de l’Havana, a Cuba. Dels sis temes que hi ha sobre la taula de
negociacions, s’està avançant en qüestions de narcotràfic i desenvolupament
agrari, però encara queda trobar acords en temes difícils com la participació
política, la fi del conflicte i les víctimes (justícia, reparacions, etc). El sisè punt es
refereix als mecanismes per referendar i implementar els acords als que s’arribi.
Altres grups actius com l’ELN (Ejército de Liberación Nacional) també demanen
l’establiment d’una mesa de converses.
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