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Lijst met afkortingen
AEI

Artefacto Explosivo Improvisado (geïmproviseerd explosief artefact)

AGC

Autodefensas Gaitanistas de Colombia

AI

Amnesty International

AUC

Autodefensas Unidas des Colombia

BACRIM

Bandas Criminales

CCB

Bogotá Chamber of Commerce

CCEEU

Colombia Europa Estados Unidos

CCJ

Comisión Colombiana de Juristas

CINEP

El Centro de Investigación y Educación Popular

CNMH

Centro Nacional de Memoria Histórica

CODHES

Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento

DCAF

Geneva Centre for Security Sector Governance

DICAR

Dirección de Carabineros y Seguridad Rural

ELN

Ejército de Liberación Nacional

EPL

Ejército Popular de Liberación

EVAC

Eventos de Violencia Armada en Colombia

FAO

Food and Agriculture Organization

FARC-EP

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia - Ejército populair

FARC

Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

FIP

Fundación Ideas para la Paz

FIDH

International Federation for Human Rights

GIGA

German Institute of Global and Area Studies

HIIK

Heidelberg Institute for Conflict Research

HRP

Humanitarian Response Plan

HRW

Human Rights Watch

ICG

International Crisis Group

ICRC

International Committee of the Red Cross

IDMC

Internal Displacement Monitoring Centre

IDP

Internally Displaced Person

IISS

International Institute for Strategic Studies

INDEPAZ

Instituto de estudios para el desarrollo y la paz

IRB

Immigration and Refugee Board of Canada

ISAAHRD

Information System on Aggressions against Human Rights Defenders
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MAP

Mina antipersonal (antipersoonsmijn)

MOE

Misión de Observación Electoral

MUSE

Munición sin Explotar (onontplofte munitie)

NIAG

New Illegal Armed Groups

NYT

New York Times

OAG

Organized Armed Groups

OHCHR

United Nations High Commissioner for Human Rights

OFPRA

Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides

OMCT

Organisation mondiale contre la torture

PARES

Paz y Reconciliacion (think tank)

PDAG

Grupos Armados Pos-Desmovilización

PNIS

Programme for the Substitution of Illicit Crops

PRI

Public Radio International

PRIF

Peace Research Institute Frankfurt

SWP

Stiftung Wissenschaft und Politik

TATR

Territorial Area for Training and Reintegration

UARIV

Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees

UNOCHA

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

UNP

National Protection Unit

USIP

United States Institute of Peace

WFP

World Food Programme

WOLA

Washington Office on Latin America
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Inleiding
Het doel van dit onderzoek is een stand van zaken op te maken over de veiligheidssituatie in Colombia.
Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de periode van 1 januari 2019 tot eind oktober 2019. Het
onderzoek werd afgesloten op 30 oktober 2019.
De analyse bestaat uit negen delen en begint met een beknopte geschiedenis van het conflict vanaf
het vredesakkoord in 2016, gevolgd door een beschrijving van de huidige ontwikkelingen in het land
tussen 2018 en september 2019. Het derde hoofdstuk beschrijft de hoofdrolspelers in het gewapend
conflict. In dit onderzoek kiest Cedoca ervoor om de voormalige guerrilla's bij hun volledige naam
Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia - Ejército populair (FARC-EP) te noemen of naar hen te
verwijzen als FARC-dissidenten om ze beter te onderscheiden van de nieuwe politieke partij Fuerza
alternativa revolucionaria del común (FARC). Het vierde en vijfde hoofdstuk bekijken achtereenvolgens
de aard van het geweld en de doelwitten van het geweld, met een focus op de impact van het geweld
op de burgerbevolking. Uit de veelheid aan geraadpleegde bronnen komt naar voren dat het geweld
en het conflict zich concentreren op het platteland en in een aantal geografische gebieden. Deze
geografische verdeling van het geweld wordt in een zesde hoofdstuk uit de doeken gedaan. Het
zevende hoofdstuk handelt over het grote aantal intern ontheemden in Colombia. De impact van de
groeiende migratie vanuit buurland Venezuela komt aan bod in het achtste hoofdstuk. Het negende
hoofdstuk gaat ten slotte in op de impact van het geweld op het dagelijkse leven van de burgers in de
conflictzones.
Voor het schrijven van dit rapport raadpleegde Cedoca publicaties van analysecentra en
gespecialiseerde organisaties zoals onder meer de Consultoría para los derechos humanos y el
desplazamiento (CODHES), de Fundación paz y Reconciliación (PARES), de Fundación Ideas para la
paz (FIP), InSight Crime, Instituto de Estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ), de International
Crisis Group (ICG) en het Washington Office on Latin America (WOLA). Internationale organisaties
zoals Human Rights Watch (HRW) en het International Committee of the Red Cross (ICRC)
vervolledigen de bronnen. Het onderzoek werd verder gevoed door verschillende VN-bronnen zoals
het United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) en de United Nations
High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Daarnaast raadpleegde Cedoca ook de rapportering
van andere Europese lidstaten, zoals Frankrijk en Zweden. Aanvullende opzoekingen deed Cedoca op
het internet via de zoekmotor Google, in de databanken van Refworld, Ecoinet en Factiva, en op de
websites van lokale en internationale mediakanalen zoals El Espectador, El Tiempo maar ook British
Broadcasting Corporation (BBC) en The New York Times (NYT).
Voor statistische gegevens over het aantal incidenten en slachtoffers deed Cedoca een beroep op
rapporten van UNOCHA en het bureau van de ombudsman (Defensoria del Pueblo). Deze COI Focus
maakt tevens gebruik van cijfergegevens met betrekking tot veiligheidsincidenten uit het Monitorinformatiesysteem van UNOCHA Colombia. Monitor is een interactieve website en database die
rapporteert over gewelddadige incidenten in Colombia. Monitor verzamelt gegevens van gewapende
incidenten in Colombia van het nationaal bureau van statistiek (DANE), het ministerie van Sociale
Zekerheid (Ministerio de Protection Social), het planningsbureau (SISBEN), alsook via media
monitoring en via partners op het terrein.1 De categorieën die gebruikt worden om de gewapende
incidenten te taggen zijn gebaseerd op definities van het Popular Research and Education Center (El
Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP), het Human Rights Observatory en internationale
verdragen.2 Monitor geeft telkens het aantal slachtoffers van een bepaald gewapend incident aan. Het

1
2

Javier Teran Castro, data partnership team UNOCHA, e-mail, 06/09/2019
UNOCHA, 07/03/2013, url; Javier Teran Castro, data partnership team UNOCHA, e-mail, 06/09/2019
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betreft niet enkel dodelijke slachtoffers maar iedereen die getroffen wordt door het gewelddadig
incident.3
Cedoca volgt de veiligheidsomstandigheden in Colombia voortdurend op. Als er zich fundamentele
wijzigingen of ontwikkelingen zouden voordoen die de situatie ter plaatse aanzienlijk veranderen, dan
zal Cedoca deze COI Focus zo snel mogelijk bijwerken.

1. Korte geschiedenis
Het gewapend conflict tussen de revolutionaire strijdkrachten van Colombia (Fuerzas armadas
revolucionarias de Colombia - Ejército populair (FARC-EP) en de Colombiaanse regering duurde vijf
decennia en verdreef meer dan 7 miljoen mensen.4 HRW spreekt zelfs over 8,1 miljoen ontheemden
sinds 1985.5 Een vredesovereenkomst ondertekend in november 2016 beëindigde het conflict. De
FARC start een proces voor demobilisatie, ontwapening en re-integratie. Hoewel het conflict officieel
eindigt in 2016 met het vredesakkoord, stelt HRW dat het geweld opnieuw toeneemt in 2018.6 Het
vacuüm achtergelaten door de gedemobiliseerde FARC-EP heeft geleid tot gewelddadige botsingen
tussen gewapende groepen zoals de People's Liberation Army (Ejército Popular de Liberación, verder
EPL), het National Liberation Army (Ejército de Liberación Nacional, verder ELN) en de Autodefensas
Gaitanistas de Colombia (AGC) over controle van land en de lucratieve, illegale drugshandel en
cocateelt.7
Strijders van de FARC-EP werden met succes gedemobiliseerd en ontwapend en het geweld daalde na
het vredesakkoord aanvankelijk in grote delen van Colombia. Plannen om het bereik van de regering
in conflictgebieden te vergroten, de herintegratie van ex-strijders in de samenleving en inspanningen
om andere illegale gewapende groepen te ontmantelen, verlopen echter moeizaam.8 Verschillende
dissidente fronten van de FARC-EP verwerpen het vredesakkoord van 2016, weigeren demobilisatie
en strijden verder in lijn met de ideologie van de FARC-EP, anderen vormen nieuwe criminele
organisaties.9 Het gevolg is dat delen van het platteland nog steeds door conflict getroffen zijn.10
In juni 2018 wordt Iván Duque, criticus van het vredesakkoord, tot president verkozen na een
campagne waarin hij belooft strenger op te treden tegen voormalige FARC-strijders.11
Veiligheidstroepen doden verschillende dissidente FARC-leiders, en de onderhandelingen met de ELN
worden beëindigd. Via zogeheten strategische zones van uitvoerige interventie wil de president
militaire inspanningen opvoeren en de gewapende groepen uitschakelen. Deze aanpak besteedt
volgens International Crisis Group (ICG) geen aandacht aan de omstandigheden die mensen ertoe
brengen in de criminaliteit te stappen of gewapende groepen te vervoegen. Bovendien schiet de
regering tekort bij de implementatie van verschillende elementen van het vredesakkoord.12 Duque
botst sinds zijn aantreden herhaaldelijk met internationale waarnemers en de VN over de

Sylvia Echeverry, Situational Awareness Unit Responsable UNOCHA Colombia, e-mail, 20/09/2019
ACAPS, 27/05/2019, url
5
HRW, 2019, url
6
HRW, 2019, url
7
ACAPS, 27/05/2019, url
8
LAWG, WOLA et al., 04/2019, url
9
HIIK, 02/2019, p. 106, url
10
LAWG, WOLA et al., 04/2019, url
11
ICG, 12/07/2018, url
12
HIIK, 02/2019, p. 109, url; ICG, 08/08/2019, url; SWP, 08/2019, url
3
4
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implementatie van het akkoord.13 Ook het parlement wijst er in augustus 2019 op dat de president
onvoldoende vorderingen maakt.14
Terwijl Colombia worstelt met de uitvoering van het vredesakkoord, verwerven de ELN, de FARC-EP,
en de drugskartels de controle over grote delen van het platteland.15 Ondertussen bevindt de productie
van coca en cocaïne, die deze illegale groepen financieren, zich op een historisch hoogtepunt in
Colombia.16 ICG stelt dat de meest veelbelovende oplossing de plattelandshervormingen zijn, vervat
in het vredesplan. Alleen door de sociaaleconomische ongelijkheden aan te pakken kan Colombia
ontsnappen aan geweld, stelt ICG.17

2. Huidige toestand van het conflict
De Duitse Stiftung Wissenschaft und Politiek (SWP) betoogt dat er veeleer sprake is van een
transformatie van het conflict, dan van een einde. Er is niet langer een confrontatie op het nationale
niveau met een gecentraliseerde en politiek-gemotiveerde rebellenorganisatie, maar een serie
regionale en grotendeels onafhankelijk confrontaties met en tussen verschillende kleinere en
economisch-gemotiveerde, georganiseerde gewapende groepen die samenwerken met internationale
drugskartels en lokale criminele bendes.18 Volgens het International Committee of the Red Cross
(ICRC) zijn er ten minste vijf binnenlandse gewapende conflicten aan de gang, waarvan vier tussen
de regering van Colombia en respectievelijk de ELN, de EPL, de AGC en de FARC-EP. Het vijfde conflict
speelt zich af tussen de ELN en de EPL in de regio Catatumbo in het departement Norte de Santander.
Colombia heeft verder te maken met andere vormen van geweld die niet onder de noemer gewapend
conflict vallen, stelt ICRC, zoals het geweld in de steden Medellín, Buenaventura, Cali en Tumaco.19
Het conflict tussen de regering en de ELN escaleert nadat de regering de mogelijkheid tot
onderhandelingen opblaast in januari 2019. Doorheen 2018 bleef het aantal militaire treffens in het
conflict tussen de regering en de ELN laag, deels door eenzijdige staakt-het-vurens van de ELN en de
lopende, zij het moeizame onderhandelingen tussen de ELN en de regering.20 Op 11 januari 2019 valt
de ELN een helikopter aan in de gemeente Hacari in Norte de Santander, waarbij het drie mensen
gijzelde, wat het aantal mensen in hechtenis van de ELN op zeventien brengt.21 De ELN claimt ook de
verantwoordelijkheid voor een autobomaanval op een politieacademie in Bogotá op 17 januari 2019
waarbij 21 mensen om het leven komen, waarna de regering de mogelijkheid voor verdere
vredesonderhandelingen opschort.22
De denktank Paz Y Reconciliacion (PARES) schrijft in zijn rapport van 28 augustus 2019 dat er 23
dissidente groepen van de FARC-EP actief zijn in Colombia, goed voor ongeveer 1.800 strijders.23 Het
conflict tussen regeringstroepen en dissidente groepen van de FARC-EP krijgt eind augustus 2019 een
nieuwe wending wanneer een belangrijk speler in de vredesonderhandelingen en voormalig
topcommandant van de FARC-EP, Luciano Marin, alias Ivan Marquez, in een video oproept om de
wapens opnieuw op te nemen. Dit gebeurt als een reactie op de inbreuken van de regering tegen het

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

UNSC, 30/08/2019, url
Colombia Reports, 08/08/2019, url
LAWG, WOLA et al., 04/2019, url
The Economist, 06/07/2019, url
ICG, 19/07/2019, url
SWP, 08/2019, url
ICRC, 06/12/2018, url; ACAPS, 01/03/2019, p. 6, url
HIIK, 02/2019, p. 105-106, url; USDOS, 13/03/2019, url
De drie werden in februari 2019 vrijgelaten, Reuters, 03/02/2019, url
CTC, 02/2019, url; ACAPS, 01/03/2019, p. 5, url; LAWG, WOLA et al., 04/2019, p. 3, url
PARES, 28/08/2019, url; Colombia Reports, 31/08/2019, url
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vredesakkoord van 2016.24 Dat de video gefilmd is in de grensregio van Venezuela doet de spanningen
tussen beide landen groeien en wijst erop dat de strijd van de FARC-EP niet langer een strikt
Colombiaans gegeven is.25 In plaats van sterker in te zetten op de implementatie van het
vredesakkoord, zet Duque in op de harde aanpak van de FARC-EP. De dag na de boodschap verklaart
de Colombiaanse president Duque dat het leger veertien dissidente strijders van de FARC-EP gedood
heeft bij bombardementen op een trainingskamp in het departement Caquetá.26 Begin oktober kondigt
het 18e Front van de FARC-EP, aanwezig in het westen van het land, aan dat ze de oproep van Márquez
steunen.27
Doorheen 2018 vinden gewelddadige botsingen plaats tussen de ordediensten, drugskartels en
paramilitaire groepen zoals de AGC. Deze leiden tot ontheemding en beperkte bewegingsvrijheid van
burgers alsook tot gedwongen rekrutering en de aanwezigheid van landmijnen. De regering
onderneemt verschillende militaire operaties tegen deze groepen en richt zich daarbij vooral op het
doden van leiders van drugskartels en paramilitaire groepen.28 In 2015 lanceerde de regering al een
groot offensief tegen de AGC (ook wel de Urabeños of Gulf Clan genoemd), bekend als "Operatie
Agamemnon”, gevolgd door een tweede fase van de Operatie in 2017. De lancering van een nieuwe
taskforce “Achilles” in Antioquia is illustratief voor de confronterende strategie die Duque wil volgen.29
Ondanks de harde aanpak van Duque geeft PARES in augustus 2019 aan dat zowel de AGC, als de
ELN en de FARC-EP het door hen gecontroleerde territorium hebben weten uit te breiden tijdens het
presidentschap van Duque.30
De ELN ging in 2018 gewapende conflicten aan met andere groepen in de gebieden die voorheen onder
controle van de FARC-EP stonden.31 De gevechten tussen de ELN en het EPL dwongen meer dan 12.000
mensen om hun huizen in het noordoosten van de regio Catatumbo in Norte de Santander te verlaten
in de eerste helft van 2018 alleen.32 Ook in 2019 vinden incidenten van massale ontheemding33 plaats
in de regio, zo worden 74 families (244 mensen) ontheemd na hevige gevechten tussen het leger en
de ELN in februari 2019 in de gemeente Teorama in Norte de Santander en worden in de gemeentes
Hacarí, Miraflores, Capellanía en La Playa 73 families ontheemd in juni 2019 door gevechten tussen
de aanwezige gewapende groepen in de regio.34
Het conflict over lokale dominantie tussen verschillende gewapende groepen beperkt zich evenwel niet
tot de regio Catatumbo. Zo vechten de AGC en de ELN een bloedige territoriumoorlog uit in Chocó.35
De Colombiaanse overheid slaagt er niet in om de leegte op te vullen die de FARC-EP in veel
plattelandsgebieden heeft achtergelaten na haar demobilisatie, wat resulteert in een race tussen
guerrillagroepen, criminele bendes en gewapende groepen om deze gebieden en de drugshandel over
te nemen. De AGC of Gulf Clan, de ELN en andere groepen bestrijden elkaar onder meer in de
departementen Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño en Valle del Cauca. Vooral de ELN heeft weten te
profiteren van het vacuüm gecreëerd door de demobilisatie van de FARC-EP.36

NYT, 29/08/2019, url; The New Humanitarian, 05/09/2019, url
NYT, 11/09/2019, url; ICG, 20/09/2019, url
26
Colombia Reports, 31/08/2019, url; Insight Crime, 05/09/2019, url
27
Insight Crime, 07/10/2019, url
28
HIIK, 02/2019, p. 109, url
29
Insight Crime, 30/08/2019, url
30
PARES, 28/08/2019, url; Colombia Reports, 31/08/2019, url
31
HIIK, 02/2019, p. 105, url
32
HRW, 2019, url
33
Volgens UNHCR verwijst de term “massale ontheemding” naar een incident waarbij 50 of meer personen
ontheemd raken.
34
UNOCHA, 28/02/2019, url; UNOCHA, 14/06/2019, url
35
Insight Crime, 14/03/2018, url
36
HIIK, 02/2019, p. 105-106, url
24
25
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De demobilisatie van FARC-EP leidt niet alleen tot een toename van geweld tussen gewapende
groepen, maar ook tot een toename van cocaplantages die recordaantallen bereiken. 37 Doorheen 2018
botsen gewapende groepen meermaals in pogingen om lucratieve regio's te beheersen. Vele van deze
confrontaties treffen de burgerbevolking en leiden tot ontheemding, afpersing en beperkte
bewegingsvrijheid. De departementen Nariño, Chocó, Antioquia en Arauca worden hierbij zwaar
getroffen.38 Bram Ebus, onderzoeksjournalist in Colombia, stelt dat de toegang tot land de kern vormt
van het conflict in Colombia.39
In lijn met het toenemende geweld in de verschillende lopende conflicten in Colombia, is tevens het
moordpercentage gestegen doorheen 2018, schrijft Insight Crime. Pieken in moordaantallen worden
vastgesteld in 161 gemeenten die eerder onder controle stonden van de FARC-EP. In deze gebieden
worden 2.957 moorden geregistreerd in 2018, een stijging van 30 procent ten opzichte van 2016,
volgens het kantoor van de procureur-generaal. Meer dan 54 procent van de moorden waren het
gevolg van confrontaties tussen criminele actoren. Het toenemende aantal moorden in Colombia in
2018 is volgens Insight Crime een gevolg van de territoriale geschillen die na de demobilisatie van de
FARC zijn ontstaan.40
Het geweld en de conflicten zetten zich door in 2019. De eerste weken van het jaar starten met een
aantal gewelddadige aanvallen op sociale leiders en massale ontheemding van zo’n 1.300 burgers,
schrijft de Norwegian Refugee Council (NRC).41 In de eerste helft van 2019 nemen zowel de gevechten
van de openbare strijdkrachten als de botsingen tussen illegale gewapende groepen toe. Het Fundación
Ideas para la Paz (FIP) geeft aan dat er in het eerste semester van 2019 een stijging is van 82 procent
van acties door de openbare strijdkrachten tegen de gewapende groepen, in vergelijking met dezelfde
periode in het voorgaande jaar. Bijna een vierde van deze acties vonden plaats in het departement
Antioquia, vooral in het noorden en in de regio Bajo Cauca, en waren gericht tegen de ELN, dissidente
FARC-strijders en de AGC. Veertien procent van de acties vond plaats in Norte de Santander en telkens
10 procent in de departementen Arauca en Cauca. In het totaal waren 34 procent van de acties gericht
tegen de ELN, 21 procent tegen de AGC en 27 procent tegen dissidente FARC-strijders. Bij deze acties
vielen 103 doden onder leden van de AGC en 21 onder leden van de ELN. Daarnaast werden meer dan
2.000 leden van de AGC en 411 leden van de ELN gearresteerd.42
Botsingen en confrontaties tussen gewapende groepen nemen in het eerste semester van 2019 toe
met 37 procent tegenover het eerste semester van 2018, berekent het FIP. De ELN is de actiefste
speler, gevolgd door de FARC-EP. Twee vijfden van de confrontaties vinden plaatsen tussen de ELN
en criminele groepen, vooral de AGC. Een derde van de botsingen vindt plaats in het departement
Chocó.43 Hoewel de directe confrontaties tussen gewapende groepen toenemen in de eerste helft van
2019, daalt het aantal moorden, gedwongen verplaatsingen en slachtoffers van antipersoonsmijnen.
Het bedreigen van sociale leiders en confinement44 ten gevolge van confrontaties nemen wel toe.45
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De lokale verkiezingen van 27 oktober 2019 zijn de eerste waaraan de FARC deelneemt. Dit creëert
enorme spanningen tussen allerlei politieke en sociale groepen en generaties. Stigma van de
verschillende politieke kandidaten zorgt volgens Colombia Reports voor dodelijk geweld.46 Op 31
augustus 2019 waarschuwt de ombudsman van Colombia voor geweld in de aanloop naar de lokale
verkiezingen van 27 oktober 2019 in 418 gemeenten. In 176 gemeenten is er een hoog risico op
geweld, in 78 gemeenten is er sprake van een extreem hoog risico. De risiconiveaus zijn berekend op
basis van gewapend geweld tussen illegale gewapende groepen en de ordediensten, de aanwezigheid
van illegale economieën zoals goudmijnen en cocateelt en de afwezigheid van staatsinstellingen.47 De
ombudsman identificeert drie risicofactoren: de aanwezigheid van gewapende groepen zoals de FARCEC, de ELN, de EPL en verschillende paramilitaire groepen, het politieke stigma dat kandidaten
opgespeld krijgen en de financiering van de verkiezingscampagne. Insight Crime stelt dat
verkiezingskandidaten vermoord worden door gewapende groepen die hun stempel willen drukken op
een bepaalde regio waar de kandidaat in kwestie gezien wordt als een bedreiging voor hun belangen
in de regio.48 De onderstaande kaart toont de risiconiveaus per regio.

Risico op geweld in aanloop naar de lokale verkiezingen per gemeente49

Hoewel de aanloop naar de lokale verkiezingen tot de dag voor de stembusslag door verschillende
bronnen als gewelddadig wordt omschreven50, is er op zondag 27 oktober weinig sprake van geweld.
Afgezien van een aantal incidenten van het afkopen van stemmen en geweld in het noorden van het
land en in twee gemeentes in het zuiden van het departement Magdalena, uiten onafhankelijke
waarnemers zich tevreden over de afwezigheid van dwang door gewapende groepen.51
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3. Strijdende partijen
Er zijn verschillende illegale gewapende groepen actief in Colombia, maar geen van deze groepen is
actief op het gehele grondgebied. Ze controleren specifieke strategische gebieden gunstig voor de
cocateelt, cocaïneproductie en smokkel naar het buitenland.52
Bronnen halen verschillende schattingen aan over het aantal gewapende groepen dat actief is in
Colombia.53 CODHES identificeert 34 gewapende groepen in Colombia in juli 2018.54

Aanwezigheid van de verschillende illegale gewapende groepen55
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Een rapport van het Colombiaanse ministerie van Defensie van 20 november 2018 stelt dat er 7.265
illegale strijders in het land zijn die het conflict gaande houden, met een aanwezigheid in 26 van de
32 departementen van het land.56

Locatie van 7.256 illegale strijders die het conflict gaande houden [vertaling]57
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3.1. Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia - Ejército populair (FARCEP)
Tekortkomingen in de demobilisatie van FARC-strijders en in hun re-integratie in de samenleving,
maken voormalige FARC-strijders kwetsbaar om zich op illegale activiteiten te richten en de wapens
opnieuw op te nemen.58 Een toenemend aantal voormalige strijders van de FARC-EP raakt
gedesillusioneerd door de vredesovereenkomst vanwege een gebrek aan bescherming tegen aanvallen
van verschillende gewapende groepen en criminele organisaties. Sinds het tekenen van het
vredesakkoord heeft de VN-verificatiemissie in Colombia 123 moorden, 10 verdwijningen en 17
pogingen tot moord geregistreerd op gedemobiliseerde strijders van de FARC-EP. De ombudsman
meldt 149 moorden op voormalige strijders. Een meerderheid van deze moorden wordt toegeschreven
aan illegale en criminele gewapende groepen zoals de Clan del Golfo, de EPL en dissidente FARCgroepen.59 Veel voormalige FARC-leden zijn van mening dat de overheid haar beloften niet is
nagekomen.60 De tekortkomingen dragen volgens HRW bij tot de vorming van dissidente groepen.61
De NYT stelt in september 2018 dat tot 2.800 voormalige FARC-strijders, of ongeveer 40 procent van
de totale kracht van de FARC-EP vóór de vredesovereenkomst, opnieuw de wapens hebben
opgenomen en dissidente groepen hebben gevormd.62 De regering presenteert in december 2018 een
militair rapport aan het parlement waarin ze het aantal dissidenten op 1.749 schat en hen een
aanwezigheid toedicht in 19 departementen.63 Een eerder inlichtingenrapport van oktober 2018 schat
dat er tussen 2.500 en 3.000 dissidenten van de FARC-EP opereren in tien departementen van het
land. De zwaarst getroffen departementen zijn Nariño, Cauca, Guaviare, Caquetá, Meta en Antioquia.64
Reuters heeft het in juni 2019 ruwweg over een derde van de voormalige FARC-strijders.65
Volgens PARES hebben de dissidente groepen van de FARC-EP hun controle over territoria in Colombia
weten uit te breiden onder het presidentschap van Duque. Deze expansie was vooral succesvol in de
Pacific regio vanuit Tumaco tot Chocó. Ook in Antioquia en zuid Córdoba hebben verschillende groepen
hun controle versterkt.66 Daarnaast is de FARC-EP in toenemende mate aanwezig in buurland
Venezuela. Volgens Insight Crime zijn dissidente groepen in juli 2019 aanwezig in ten minste acht
staten, namelijk Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Guárico, Barinas, Amazonas en Aragua.67

3.2. National Liberation Army (Ejército de Liberación Nacional, ELN)
Colombia Reports stelt dat de ELN midden 2018 ongeveer 3.000 leden telt.68 Het Heidelberg Institute
for Conflict Research (HIIK) stelt in zijn jaarrapport voor 2018 dat de groep bestaat uit ongeveer 2.500
leden.69 Het ministerie van Defensie heeft het in zijn rapport van 20 november 2018 over 2.206
manschappen in ten minste veertien departementen, volgens El Tiempo die het rapport kon inkijken.70
Het rapport van het ministerie van Defensie identificeert zeven oorlogsfronten waar de ELN actieve
operaties lopen heeft, namelijk in de departementen La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca,
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Boyacá, Casanare, Santander, Vichada, Antioquia, Bolívar, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño and
Tolima.71 De ELN kent tevens een steeds grotere aanwezigheid over de grens met Venezuela. Volgens
de Zweedse hulporganisatie Sida is de ELN aanwezig in 12 staten van Venezuela en heeft de groep er
activiteiten die gaan van het beheren van illegale economie tot afpersing, gedwongen rekrutering en
het smokkelen van olie en vee.72 De Venezolaanse regering van president Nicolas Maduro geeft vrijheid
aan de ELN en andere Colombiaanse gewapende groepen om uit te breiden op het Venezolaanse
vasteland in ruil voor steun aan het regime. Dergelijke safe haven geeft de ELN en andere groepen de
mogelijkheid om aanvallen voor te bereiden in Colombia vanuit Venezuela, waar ze veilig zijn voor
aanvallen van de Colombiaanse ordetroepen.73 De NYT schrijft in augustus 2019 dat meer dan de helft
van de leden van de ELN, naar schatting 2.400 strijders, gebaseerd zijn in het westen van Venezuela.74
De ELN kent een sterk gedecentraliseerde structuur, versterkt door de lokale illegale drugshandel en
de uitbreiding van de groep op Venezolaans grondgebied.75
De expansie van de ELN is in volle gang. De ELN wil volgens de ombudsman een regio van controle
bekomen die rijkt van de Pacifische kust tot de grens met Venezuela. 76 Ook PARES bevestigt in zijn
rapport van augustus 2019 dat de groep het ambitieuze plan heeft om de oorlogsfronten in het oosten
te verbinden met het westen van het land.77 Volgens Verdad Abierta leiden deze plannen mogelijks
tot confrontaties tussen de ELN en de AGC, aanwezig in Antioquia en Chocó, alsook tussen de ELN en
de FARC-dissidenten en criminele bendes, waarbij burgers waarschijnlijk de zwaarste prijs zullen
betalen.78
Volgens PARES slaagt de ELN erin haar territorium uit te breiden door een gewijzigde modus operandi.
De gewapende groep draagt niet langer uniformen, maakt niet langer gebruik van trainingskampen
en beweegt zich voort in kleine groepen. Deze nieuwe tactiek houdt een extra risico in voor burgers
gezien de ELN zich onder landbouwers begeeft als vorm van camouflage.79

3.3. People's Liberation Army (Ejército Popular de Liberación, EPL)
De EPL is ontstaan in 1967. Na een demobilisatieproces in 1991 blijft slechts een kleine dissidente
groep actief. Deze groeit uit tot een drugsorganisatie, vandaag vooral actief in de grensstreek met
Venezuela. Vanaf 2016 wordt de groep door de ordetroepen Los Pelusos genoemd.80 Na de
demobilisatie van de FARC-EP als onderdeel van het vredesakkoord van november 2016, tracht de
EPL FARC-strijders te rekruteren en haar grondgebied uit te breiden van de regio Catatumbo naar het
departement Cesar, voorheen onder controle van de FARC-EP. Dit heeft geleid tot spanningen met de
ELN. De twee groepen zijn in een territoriumstrijd verwikkeld in de regio sinds april 2018.81
Volgens verschillende bronnen is de EPL vandaag enkel actief in de drugshandel. Hun epicentrum ligt
in de regio Catatumbo in het departement Norte de Santander, waar de EPL ongeveer 400
manschappen telt.82 Het HIIK vermeldt slechts 260 gewapende leden met een aanwezigheid in de
departementen Cauca, Norte de Santander en Valle del Cauca.83 Insight Crime meldt in januari 2019
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de komst van de EPL naar een van de strategische drugscorridors van westelijk Colombia, namelijk El
Naya in Valle de Cauca.84 De EPL heeft zich deels moeten terugtrekken in Catatumbo onder invloed
van de ELN, maar blijft zijn territorium uitbreiden in Cauca, geeft FIP aan in april 2019.85 Insight Crime
bericht in september 2019 evenwel dat de groep sterk verzwakt is door interne strubbelingen.86

3.4. De BACRIM en de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)
Tussen 2003 en 2006 ondergaan rechtse paramilitaire organisaties met nauwe banden met
veiligheidstroepen en politici, de Autodefensas unidas de Colombia (AUC), een gebrekkig
demobilisatieproces van de overheid waarbij veel leden actief blijven en zich reorganiseren in nieuwe
groepen.87 Deze gewelddadige groepen staan bekend als new illegal armed groups (NIAG), grupos
armados pos-desmovilización (PDAG)88 of organised armed groups (OAG). De regering ontkent het
bestaan van paramilitarisme en heeft het over criminele bendes of BACRIM. 89 Historicus Robert A. Karl
benadrukt evenwel de continuïteit van paramilitaire relaties tussen staatsinstellingen en deze
gewapende en criminele bendes.90 Ook een rapport van de Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
van februari 2019 wijst op de huidige structuren van neo-paramilitaire organisaties.91 Het Centro
Nacional de Memoria Histórica (CNMH) bracht in 2015 reeds een rapport uit over het voortbestaan
van paramilitaire structuren in Colombia na de demobilisatie van de AUC.92 In september 2019 bericht
de krant El Espectador ter illustratie dat ten minste een persoon binnen de National Protection Unit
aan criminele bendes informatie heeft doorgegeven over hun programma’s en door hen beschermde
personen.93

Weergave van het conflict in Colombia in september 201894
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Deze georganiseerde, criminele bendes houden zich bezig met cocaïnehandel, illegale mijnbouw,
afpersing en de handel in alles - van mensen tot wapens.95
De Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) (ook wel de Úsuga-clan, de Urabeños of Gulf Clan
genoemd) zijn volgens Colombia Reports de machtigste paramilitaire groep in Colombia anno 2019,
hun aanwezigheid strekt zich uit over twee derde van de Colombiaanse departementen en ze
controleren het grootste deel van de drugshandel in het land.96 De leider van de AGC, Darío Antonio
Úsuga, ook gekend als Otoniel, heeft 1.600 mannen onder zijn bewind, aanwezig in de departementen
Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Santander en
Sucre.97 De AGC staan vooral sterk in de regio Bajo Cauca in Antioquia en in Chocó en Córdoba.
Volgens Fundación Paz y Reconciliación (PARES) telt de AGC medio 2018 ongeveer 2.500 leden.98
Volgens Insight Crime werken de AGC met een netwerk van enerzijds lokale cellen die direct onder
bevel staan van het leiderschap in de regio Uraba in Antioquia, en anderzijds andere lokale criminele
organisaties die ook gebruik maken van de naam Urabeños en de groep van diensten voorzien. In
steden ligt hun macht in de netwerken van sicarios of huurmoordenaars. Campaneros of puntos
patrouilleren in zones en kijken uit voor ongewone zaken en activiteiten.99 Er zijn vele redenen waarom
iemand een doelwit van de BACRIM kan worden, stelt Insight Crime. Hun territoriale en criminele
monopolie wordt gehandhaafd door op brute wijze te reageren op de minste uitdaging van hun
autoriteit. In verschillende gemeenschappen in Bajo Cauca rapporteren burgers hoe de BACRIM ook
fungeren als de facto rechter in familiale geschillen. De commandanten schrijven straffen uit, maar de
sicarios doen het werk. Andere burgers worden gedood uit persoonlijke motieven, bijvoorbeeld omwille
van een confrontatie met een lid van de BACRIM of met zijn familie of vrienden.100
Colombia Reports bericht begin oktober 2019 over een pamflet dat in Colombia wordt verspreid en de
herbewapening van de AUC aankondigt. Zoals hierboven aangegeven hebben duizenden voormalige
AUC-leden zich meer dan tien jaar geleden herbewapend en vormen ze nu de leiding van dissidente
groepen zoals de AGC, de Bloque Meta en de Libertadores de Vichada. Colombia Reports nuanceert
evenwel dat er sinds de demobilisatie van de paramilitairen meerdere bedreigingen verschenen die
zijn ondertekend door de AUC zonder duidelijke steun van het voormalige leiderschap van de ter ziele
gegane organisatie.101

4. Typologie van het geweld
HRW en het ICRC halen aan dat het geweld in Colombia toeneemt in 2018.102 In 2018, in de periode
van 1 januari 2018 tot 23 september 2018, vinden volgens de interactieve website en database Monitor
2.288 gewelddadige incidenten plaats met meer dan 1 miljoen slachtoffers103, waarvan 973.222
burgers. Het hoge aantal slachtoffers is te verklaren doordat in dit cijfer ook personen vervat zijn
wiens toegang tot diensten en hulp beperkt of belemmerd is door het gewapend conflict (966.477
personen), ontheemd zijn (16.678 personen) en het slachtoffer zijn van confinement104 (20.498
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personen). Het merendeel van de gewelddadige incidenten valt onder de noemer van bedreigingen
(607) en doelgerichte moorden (506). Er vinden 153 botsingen tussen gewapende groepen onderling
en 114 gevechten tussen overheidstroepen en gewapende groepen plaats tussen 1 januari en 23
september 2018.105
Tussen 1 januari 2019 en 23 september 2019 vinden er 2.852 gewelddadige incidenten plaats in
Colombia met 372.662 slachtoffers, waarvan 362.592 burgers (zie tabel in bijlage 2 voor de volledige
lijst van het aantal incidenten en slachtoffers). Ook hier valt het hoge aantal slachtoffers te verklaren
door de hoge aantallen van slachtoffers wiens toegang tot diensten en hulp beperkt of belemmerd is
door het gewapend conflict (319.521 personen), ontheemden (12.740 personen) en mensen die het
slachtoffer zijn van confinement (23.550 personen). Het merendeel van de gewelddadige incidenten
valt onder de noemer van doelgerichte moorden (623), bedreigingen (474), aanvallen op openbare
voorzieningen en infrastructuur (174) en
aanvallen met geïmproviseerde explosieven (154).
Daarnaast vinden ook 141 gevechten tussen overheidstroepen en gewapende groepen en 95 botsingen
tussen gewapende groepen onderling plaats in deze periode.106
Een vergelijking tussen 2018 en 2019 voor de periodes tussen 1 januari en 23 september toont een
stijging in het aantal gewelddadige incidenten maar een sterke daling in het aantal slachtoffers. Er is
sprake van een toename van acties door de openbare strijdkrachten tegen de gewapende groepen en
een daling van het aantal confrontaties tussen gewapende groepen onderling. Het aantal doelgerichte
moorden neemt toe, incidenten van gedwongen ontheemding nemen af. Incidenten van confinement
of het volledig beperken van de bewegingsvrijheid van burgers ten gevolge van de gewapende
confrontaties nemen toe.107
Volgens het meest recente rapport van de algemene vergadering van de VN over kinderen in gewapend
conflict vinden 120 incidenten van rekrutering plaats in Colombia doorheen 2018 waarbij 293 kinderen
getroffen worden, een sterke stijging ten opzichte van de 169 kinderen die het slachtoffer werden van
rekrutering in 2017. Het rapport stelt dat de FARC-EP verantwoordelijk is voor de meeste rekruteringen
(82 kinderen) gevolgd door de ELN (69 kinderen) en de AGC (12 kinderen). 108 Monitor registreert
slechts 142 gedwongen rekruteringen doorheen 2018 (110 tussen 1 januari en 23 september 2018).
Tussen 1 januari en 23 september 2019 registreert Monitor 49 slachtoffers van rekrutering, waarvan
er 35 minderjarig zijn. De meeste van deze gedwongen rekruteringen vinden plaats in de
departementen Aurauca (17), Antioquia (9), Cauca (7) en Norte de Santander (5).109
De Unit for the Victims Assistance and Reparation (Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a
las Victimas, UARIV) stelt dat het aantal slachtoffers van antipersoonsmijnen en explosieven
verdrievoudigd is in 2018 in vergelijking met het voorgaande jaar. Zo worden in 2018 minstens 176
slachtoffers van landmijnen geregistreerd, ten opzichte van 57 slachtoffers in 2017.110 Het aantal
burgers dat getroffen wordt door landmijnen neemt toe en vertegenwoordigt 64 procent van het totale
aantal slachtoffers van landmijnen in 2017 en 2018.111 De cijfers van UNOCHA voor januari 2018 tot
mei 2019 halen 238 slachtoffers van landmijnen aan, en stellen dat 67 procent van de slachtoffers
leden van de ordetroepen zijn en slechts 33 procent van de slachtoffers burgers.112 In het departement
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Norte de Santander bevinden zich steeds meer onontplofte mijnen, vooral in de regio Catatumbo, wat
leidt tot beperkingen in bewegingsvrijheid van de gemeenschappen en ontheemden in de regio.113
Rivaliserende gewapende groepen nemen hun toevlucht tot mijnen om hun controle over territoria te
bevestigen en de uitroeiing van illegale cocagewassen te voorkomen. In de periode 1 januari - 30 juni
2019 registreert men reeds 72 slachtoffers.114 In juni 2019 stelt Miguel Ceballos, de High
Commissioner for Peace, dat de ELN en de Gulf Clan doorgaan met het plaatsen van antipersoonsmijnen.115
Naast ontheemding veroorzaakt door de conflicten in Colombia (zie hoofdstuk 7), is er ook sprake van
confinement, wat letterlijk opsluiting betekent maar eerder doelt op een volledig gebrek aan mobiliteit
door bijvoorbeeld gewapende confrontaties of de aanwezigheid van antipersoonsmijnen. Op het
platteland beperken de gewapende confrontaties de bewegingsvrijheid van de bevolking en de toegang
tot basisgoederen en -diensten, zoals voedsel, bestaansmiddelen en medische zorg. AfroColombianen, inheemse en landelijke gemeenschappen worden onevenredig getroffen. 116 ICG stelt
dat gewapende groepen de bewegingsvrijheid van gemeenschappen in toenemende mate beperken.
De meest kritieke situatie stelt zich in Chocó, waar inheemse en Afro-Colombiaanse gemeenschappen
slechts over een zeer beperkte bewegingsvrijheid beschikken te het midden van het conflict tussen de
ELN en AGC.117 Een treffend voorbeeld van confinement stelt zich in maart 2019 wanneer de beperking
in bewegingsvrijheid van inheemse gemeenschappen in Carmen del Darién, in Chocó, leidt tot de
hongerdood van vijf baby's omdat botsingen tussen gewapende groepen de lokale bevolking
verhinderden voedsel te oogsten of te kopen. 118 Van januari tot juni 2019 zijn volgens de schatting
van UNOCHA 11.932 personen het slachtoffer van confinement in Colombia. Vooral de departementen
Nariño, Chocó en Norte de Santander worden getroffen door deze ernstige vorm van beperking van
de bewegingsvrijheid.119 De kaart in bijlage 3 toont de geografische spreiding van slachtoffers van
confinement tussen 1 januari en 23 september 2019 volgens de interactieve website en database
Monitor. Uit de kaart komt naar voren dat confinement zich vooral voordoet aan de kust in de
departementen Chocó, Cauca en Nariño. 23.550 mensen worden het slachtoffer van confinement bij
21 incidenten tussen 1 januari en 23 september 2019.120

5. Doelwitten van het geweld
De intensivering van het conflict tussen ordetroepen en de verschillende gewapende groepen alsook
tussen de gewapende groepen onderling, en de verhoogde militaire aanpak van de regering bepalen
het niveau van geweld en het risico voor burgers.121 Burgers worden geconfronteerd met verschillende
vormen van geweld en krijgen te maken met misbruik van guerrilla's van de ELN, de FARC-EP, de ELP
en opvolgers van paramilitaire groepen zoals de AGC. De vele gewapende groepen stellen de bevolking
bloot aan geweld, afpersing, restricties op de bewegingsvrijheid, gedwongen rekrutering en illegale
activiteiten. Ontheemding en incidenten met landmijnen en explosieven komen steeds meer voor.122
Tussen januari en oktober 2018 worden volgens UNOCHA meer dan 1.700 aanvallen op burgers
geregistreerd, waarvan 550 gevallen van doelgerichte moord, 26 incidenten van gewapende
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confrontaties met burgerdoden, 43 gewapende acties met gewonde burgers, 22 slachtpartijen
(masacres)123 en 650 bedreigingen tegen burgers. De departementen Arauca, Norte de Santander,
Antioquia, Cauca en Nariño worden het zwaarst getroffen door aanvallen op burgers.124 Drie maanden
later, in december 2018, bericht UNOCHA over 725 bedreigingen tegen burgers, 672 doelgerichte
moorden, 111 ontvoeringen van burgers, 27 slachtpartijen en 530 andere incidenten tegen burgers
in het volledige jaar 2018.125 Daarenboven worden 176 personen doorheen 2018 het slachtoffer van
antipersoonsmijnen (MAP) en geïmproviseerde explosieven (AEI), waaronder 92 burgers en 84 leden
van de veiligheidsdiensten.126
In het meest recente humanitaire bulletin van UNOCHA van 15 juni 2019 maakt de organisatie een
vergelijking van de humanitaire situatie tussen de periode augustus 2016 tot december 2017
enerzijds, en januari 2018 tot mei 2019 anderzijds, waarbij het concludeert dat er een toename van
het aantal aanvallen tegen burgers is.127 In de periode van januari 2018 tot mei 2019 vinden 2.863
incidenten van geweld tegen de burgerbevolking plaats (698 van deze 2.863 aanvallen vinden plaats
tussen januari en mei 2019), een stijging van 42 procent ten opzichte van de 1.940 incidenten tussen
augustus 2016 en december 2017. Van de 2.863 incidenten tussen januari 2018 en mei 2019 zijn er
1.098 incidenten van doelgerichte moorden, 77 gevallen van verwondingen van burgers tijdens
gewapende acties, 33 gewelddadige confrontaties waarbij burgerdoden vallen, 38 slachtpartijen, 37
incidenten van foltering en 1.580 andere aanvallen zoals onder meer bedreigingen, seksueel geweld
en ontvoeringen.128
Colombia Reports verwijst in een artikel van 6 augustus 2019 naar cijfers van UNOCHA die niet door
Cedoca teruggevonden werden. De nieuwswebsite bericht dat doelgerichte moorden stijgen met 55
procent van 323 in de eerste helft van 2018 naar 501 in dezelfde periode in 2019. Aanvallen op burgers
stijgen van 28 naar 42 incidenten. Het aantal burgers dat gewond raakt in gevechten stijgt tevens van
17 naar 33. Colombia Reports schrijft dat het aantal incidenten dat de burgerbevolking treft stijgt van
981 in 2018 naar 1.089 in de eerste helft van 2019, en dat 93 procent van de slachtoffers van AfroColombiaanse of inheemse afkomst is volgens de cijfers van UNOCHA.129 Omdat deze
bevolkingsgroepen in verspreide plattelandsgebieden met hoge armoedecijfers leven, en in regio’s die
vaak moeilijk te bereiken zijn voor hulporganisaties, worden personen van Afro-Colombiaanse en
inheemse afkomst in grotere mate geconfronteerd met veiligheidsrisico's, humanitaire crisissen en
hindernissen bij toegang tot hulp.130 De Secretaris-Generaal van de VN drukt in het laatste rapport
over de VN-verificatiemissie in Colombia zijn bezorgdheid uit over de inheemse en Afro-Colombiaanse
gemeenschappen in het zuiden van Chocó, het oosten van Antioquia en Nariño.131
Volgens de interactieve website en database Monitor vinden tussen 1 januari 2019 en 23 september
2019 1.347 incidenten van geweld gericht tegen burgers plaats. Deze incidenten maken in het totaal
3.033 slachtoffers.132 Een groot deel van hen, 1.432 om precies te zijn, zijn het slachtoffer van
bedreigingen. 623 incidenten van doelgerichte doodslag maken 704 slachtoffers. 49 personen zijn het
slachtoffer van gedwongen rekrutering. Gedwongen verdwijning treft 37 burgers. Er vallen voorts 123
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slachtoffers bij 28 incidenten van ontvoering. De departementen die het meest getroffen worden door
incidenten van geweld gericht tegen de burgerbevolking zijn Norte de santander (248), Cauca (180),
Arauca (132), Antioquia (126) en Nariño (111).133 Deze gebieden kleuren donkerrood op de kaart van
UNOCHA die hieronder is weergegeven.134

Kaart met aanvallen op burgers per departement voor 2018135

Wanneer de doelgerichte incidenten van geweld tegen specifieke burgers (de categorieën doelgerichte
moorden, verwondingen van personen onder bescherming etc.) achterwege gelaten worden en enkel
gekeken wordt naar burgers die het slachtoffer worden van incidenten van algemeen geweld (de
volgende vier categorieën: incidenten waarbij burgers als levend schild gebruikt worden tijdens
gewapend geweld, burgers die gewond raken of omkomen tijdens gewapende confrontaties en burgers
die de dood vinden tijdens bloedbaden) registreert Monitor 72 incidenten met 458 slachtoffers tussen
1 januari en 23 september 2019. Bij vier incidenten waar burgers als levend schild gebruikt worden
tijdens gewapend geweld vallen 294 slachtoffers. Monitor registreert verder 92 slachtoffers van 28
bloedbaden. Tenslotte raken 53 personen gewond tijdens 37 incidenten van gewapend conflict en
vallen negentien burgerdoden bij negen incidenten van gewapend conflict. Opnieuw vinden de meeste
incidenten plaats in Norte de Santander (21), gevolgd door Antioquia (17) en Arauca (14).136
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In februari 2019 brengt UNOCHA cijfers naar buiten over de daders van aanvallen tegen de
burgerbevolking doorheen 2018. Uit deze cijfers blijkt dat in meer dan de helft van de incidenten de
daders onbekend zijn.137 Een mogelijke verklaring hiervoor is dat gewapende groepen een tactiek
nastreven die erop gericht is om hun acties te anonimiseren en zo uit de handen van de
regeringstroepen te blijven. Dit doen ze onder meer door verschillende namen te hanteren.138

Daders van aanvallen tegen burgers in 2018139

Illegale gewapende groepen plegen verschillende politieke en onwettige moorden in betwiste gebieden
zonder sterke aanwezigheid van de overheid.140 Moord op gemeenschapsleiders, rekrutering van
kinderen, afpersing, bedreigingen en misbruik door de illegale gewapende groepen zijn gangbare
praktijken in onder andere Cauca, Norte de Santander, Arauca, Nariño, Chocó en Antioquia. Daders
worden zelden verantwoordelijk gehouden voor hun acties.141 Criminele bendes, de ELN en andere
groepen ontvoeren personen, zowel voor politieke doeleinden als voor losgeld.142 De ngo Coordinación
Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) meldt 27 gevallen van moord op burgers door staatsagenten
tussen januari en augustus 2018, daarbij vallen 34 slachtoffers. In sommige gevallen verklaren
militaire officieren dat de moorden militaire fouten betreffen, in andere gevallen verklaren ze dat een
persoon streed voor een illegale gewapende groep, terwijl leden van de gemeenschap dit
weerleggen.143
Volgens de verificatiemissie van de VN en de ombudsman van Colombia zijn er een aantal profielen
die een verhoogd risico lopen op geweld door illegale en criminele gewapende groepen. 144 Deze
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risicogroepen zijn gedemobiliseerde FARC-strijders145, mensenrechtenactivisten146, politici147,
journalisten, sociale leiders148 en leiders van Afro-Colombiaanse en inheemse gemeenschappen149,
vrouwenrechtenactivisten en LGBT-activisten150. Ook personen en families die deelnemen aan het
National Comprehensive Programme for the Substitution of Illicit Crops (PNIS) vormen een doelwit
van gewapende groepen.151 ACAPS vermeldt dat er sinds het vredesakkoord in 2016 meer dan 700
gemeenschapsleiders en mensenrechtenactivisten zijn vermoord. Afro-Colombianen, de inheemse
bevolking en activisten uit landelijke gebieden zijn extra kwetsbaar omdat zij in regio’s wonen waar
de staat amper of niet aanwezig is, en waar zij bijgevolg geen aanspraak kunnen maken op hun
rechten. Deze groepen staan vaak ook socio-economisch zwakker.152
Vooral de inheemse volkeren, wier land strategisch kan worden gebruikt door de verschillende
gewapende groepen om wapens en doorvoerzones te ontwikkelen, zijn bedreigd en gewelddadig
aangevallen en zijn van hun land verdreven. Hetzelfde geldt voor mensen die wonen in gebieden die
rijk zijn aan natuurlijke hulpbronnen.153
Sociale activisten in gebieden waar voorheen de FARC-EP opereerde, en waar de staat na het
vredesakkoord een vacuüm achterliet, zijn tevens bijzonder kwetsbaar.154 Daders van deze moorden
zijn meestal leden van criminele bendes, waaronder voormalige leden van gedemobiliseerde
paramilitaire organisaties, leden van de ELN of de EPL, maar ook leden van de veiligheidstroepen.155
Naast voorgenoemde profielen, vaak samengevat onder de brede noemer ‘sociale leiders’, wordt ook
doelgericht geweld gebruikt tegen drugsverslaafden, sekswerkers, daklozen, Venezolanen, mensen
die wonen in regio’s van grote economische interesses voor gewapende groepen, vrouwen in relaties
met leden van gewapende groepen en mensen die iets gezien of gehoord hebben wat niet geweten
mocht zijn.156
INEPAZ stelt dat het geweld tegen mensenrechtenactivisten, sociale leiders en voormalige FARC-EPstrijders en hun families in 2018 verder gestegen is.157 In 2018 worden volgens de ngo 252 sociale
leiders gedood.158 Volgens USDOS vindt 70 procent van deze moorden in 2018 plaats in acht van de
32 departementen van het land, namelijk Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Norte de
Santander, Chocó, Córdoba en Putumayo.159 INDEPAZ benadrukt daarbij dat het gebrek van een
alomvattende aanwezigheid van de staat in de gebieden een heikel punt blijft.160 HRW stelt eveneens
dat de meeste van deze moorden plaats vinden in de zuidelijke departementen Cauca en Nariño; de
noordoostelijke zone van Catatumbo in het departement Norte de Santander op de grens met
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Venezuela, en de noordwestelijke gebieden van Bajo Cauca en Urabá. 161 De moorden op sociale leiders
door gewapende groepen zijn volgens El Tiempo bedoeld om de collectieve actie van de lokale
gemeenschappen in betwiste gebieden te breken. Ook in de eerste maand van 2019 worden achttien
sociale leiders gedood.162 Volgens de ngo Somos Defensores worden in de eerste drie maanden van
2019 245 aanvallen uitgevoerd op mensenrechtenactivisten, een stijging van 66 procent ten opzichte
van het eerste kwartaal van 2018.163

6. Geografische verdeling van het geweld
ICRC stelt dat er ten minste vijf interne conflicten aan de gang zijn in Colombia (zie supra).164 Deze
conflicten spelen zich voornamelijk af op het platteland, waar de staat en de ordediensten slechts
beperkt aanwezig zijn en verschillende gewapende groepen elkaar bestrijden. Bescherming van de
bevolking vraagt immers een permanente politieaanwezigheid, betoogt ICG.165 OHCHR stelt dat de
aanwezigheid van politie onvoldoende is in de meeste rurale gebieden. 166 Volgens het International
Institute for Strategic Studies (IISS) vinden de meest extreme situaties van zogenoemde hybride
lokale macht, waarbij regio’s gecontroleerd worden door zowel lokale administraties als criminele
organisaties, plaats in kleinere gemeenten en minder-ontwikkelde regio’s op het platteland.167
Volgens de Colombiaanse wetgeving ligt de verantwoordelijkheid om de bevolking te beschermen in
de eerste plaats bij de nationale politie, terwijl het leger grotendeels belast is met het bestrijden van
gewapende groepen.168 De landelijke politie van Colombia, bekend als de Dirección de Carabineros y
Seguridad Rural (DICAR), is in theorie het meest geschikt om deze rol te spelen. Het DICAR is er
evenwel niet in geslaagd zijn aanwezigheid in post-conflictgebieden voldoende uit te breiden vanwege
een gebrek aan personeel, onderfinanciering en het militaire karakter van een aanzienlijk deel van zijn
strijdkrachten, hetgeen zijn doelstelling om bescherming en politiediensten aan plattelandsbevolking
te bieden, ondermijnt.169 OHCHR geeft verder aan dat de aanwezigheid van de staat in veel van deze
regio’s beperkt is tot militaire troepen, waardoor deze troepen taken op zich moeten nemen die strikt
gezien buiten hun verantwoordelijkheid vallen, zoals publieke veiligheid en het gevecht tegen
georganiseerde misdaad. Onder meer in grote delen van de gebieden Antioquia, Chocó, Guaviare,
Huila, Meta en Nariño is er sprake van een louter militaire aanwezigheid, stelt OHCHR.170
De gewapende groepen zijn in de conflictgebieden op het platteland niet enkel uit op militaire macht
maar ook op sociale controle over de bevolking, onder andere door het inzetten van informanten. In
regio’s onder hun controle zorgen ze voor bepaalde publieke diensten en bieden ze
inkomensmogelijkheden aan die de inkomsten van de kleine landbouw ver te boven gaan. Als resultaat
genieten bepaalde gewapende groepen steun van de lokale bevolking, wat de strijd van de ordetroepen
tegen de gewapende groepen bemoeilijkt.171
Daarenboven corrumperen de gewapende groepen de publieke instellingen op het lokale niveau, en
weten ze lokale politici, en vaak ook het rechtssysteem en de ordediensten te beïnvloeden.172 De
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betrokkenheid van veiligheidspersoneel in illegale activiteiten is een fundamentele factor voor het
voortbestaan van criminaliteit, en dus van het gewapend geweld in verschillende regio’s van het land,
stelt INDEPAZ.173 Het bestaande wantrouwen van burgers ten opzichte van de autoriteiten, door
banden van ordetroepen en justitie met gewapende groepen en georganiseerde misdaad en het soms
gewelddadige optreden van ordetroepen ten opzichte van burgers, hindert het gevecht tegen
gewapende groepen, stelt PARES.174
Uit de veelheid aan geraadpleegde bronnen komt naar voren dat het geweld en het conflict zich
concentreren in een aantal geografische gebieden. Deze gebieden vallen in grote mate samen met de
aanwezigheid van gewapende groepen (zie afbeeldingen op pagina 11 en 12) en de twee grootste
illegale economieën, namelijk cocateelt en mijnbouw, die een voornamelijk ruraal karakter hebben.
De gebieden waarin het gewapend conflict zich situeert worden in dit hoofdstuk besproken.

6.1. De grensstreek met Venezuela: Norte de Santander en Arauca
In de noordoostelijke regio Catatumbo in het departement Norte de Santander, dicht bij de grens met
Venezuela, slaagt de regering er niet in om haar gezag te laten gelden, stelt HRW. De ELN, EPL en
dissidente FARC-groepen zijn er actief en strijden er om grondgebied en om de controle van de
cocateelt, drugsroutes en drugshandel in de regio.175 De regio is van strategisch belang omdat het
gewapende groepen toegang verschaft tot smokkelroutes in Venezuela. Daarbij komt dat de ELN, de
FARC-dissidenten en de EPL aanwezig in de grensstreek ook profiteren van illegale activiteiten die
mogelijk gemaakt worden door de Venezolaanse crisis en gebeuren met toestemming van de
Venezolaanse regering, zoals afpersing van migranten en mensensmokkel.176
Invallen van de ELN in de door de EPL gecontroleerde gebieden in de regio Catatumbo zorgen voor
een reeks intense confrontaties tussen de twee groepen vanaf maart 2018. Tegen het einde van juli
2018 zijn naar schatting 16.000 mensen de regio ontvlucht als een gevolg van de gevechten. 177 De
ELN heeft de EPL verslaan, waardoor de EPL de betwiste gebieden moest verlaten. De confrontaties
tussen de twee groepen nemen begin 2019 af. Toch blijven de ELN, de EPL en de dissidente FARCgroepen misbruiken plegen tegen de bevolking. Geweld en confrontaties tussen deze drie groepen en
de Colombiaanse strijdkrachten ontheemden honderden burgers in februari en juni 2019.178
HRW stelt dat de gewapende groepen ernstige misbruiken hebben gepleegd tegen Colombiaanse en
Venezolaanse burgers in de regio. Het aantal moorden is gestegen tot 231 moorden in 2018. Burgers
worden gedood omdat ze ervan verdacht worden een rivaliserende gewapende groep te steunen, of
omdat ze het verzet in de lokale gemeenschappen leiden. Volgens officiële statistieken van de staat
en de VN is de regio één van de meest dodelijke plekken voor wie in Colombia opkomt voor zijn of
haar lokale gemeenschap. Naast moord is er ook sprake van bedreigingen, verdwijningen,
ontvoeringen, verkrachtingen en ander seksueel geweld. De gewapende groepen rekruteren kinderen
al dan niet onder dwang, en leggen regels op in verband met sociale controle aan de plaatselijke
gemeenschapsleiders. Mogelijk zijn de guerrillastrijders ook verantwoordelijk voor het plaatsen van
landmijnen, onder meer gericht tegen burgers. De aanwezigheid van de overheid is minimaal.179
Volgende figuur van UNOCHA toont de verschillende vormen van geweld waarmee de burgerbevolking
geconfronteerd wordt in Norte de Santander tussen januari en juni 2019. Het grootste aandeel van
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het geweld tegen burgers bestaat uit doelgerichte moorden, bedreigingen en doelgerichte
verwondingen van beschermde personen.180

Incidenten van aanvallen tegen de burgerbevolking in Norte de Santander tussen januari en juni 2019181

De database Monitor registreert 394 gewelddadige incidenten in Norte de Santander tussen 1 januari
en 23 september 2019 met 68.486 slachtoffers182, waarvan 64.212 het slachtoffer zijn van
beperkingen of belemmering van de toegang tot diensten en hulp omwille van het gewapend conflict
en 2.215 van ontheemding. 186 anderen werden het slachtoffer van doelgerichte moorden, en 122
personen werden bedreigd. Daarnaast vonden 29 gewapende confrontaties plaats tussen ordegroepen
en gewapende groepen. 19 burgers raakten gewond en 7 anderen werden gedood tijdens gewapende
confrontaties. 26 personen werden het slachtoffer van antipersoonsmijnen. 183 UNOCHA heeft
verschillende rapporten gepubliceerd over incidenten van massale ontheemding. In januari 2019 raken
mensen ontheemd in het departement Norte de Santander (in de gemeenten San Calixto184 en Buena
Vista185) door gevechten tussen de ELN en het regeringsleger. In februari 2019 raken mensen
ontheemd in de gemeente Teorama186, eveneens door gevechten tussen de ELN en het regeringsleger.
In juni 2019 gebeurt hetzelfde in de gemeenten Hacarí en La Playa 187 omwille van gevechten tussen
gewapende groepen en de moord op een sociale leider in La Playa. In juli 2019 tenslotte raken opnieuw
mensen ontheemd in Hacarí, La Playa en Playa de Belin188. Daarnaast bericht de organisatie over de
beperking van de bewegingsvrijheid van meer dan 2.000 personen in de gemeente San Calixto in
maart 2019 als gevolg van de aanwezigheid van landmijnen en de voortdurende gevechten in de
regio.189
Het rapport van HRW over Catatumbo toont aan dat straffeloosheid er alomtegenwoordig is. Het
bureau van de procureur-generaal laat na gerechtigheid te verzekeren voor de ernstige misstanden
gepleegd door gewapende groepen in Catatumbo die zijn gemeld aan de autoriteiten. Er worden
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momenteel honderden zaken onderzocht, maar deze leiden slechts zelden tot vervolging en
veroordelingen van leden van gewapende groeperingen. Een groot struikelblok is het beperkt aantal
onderzoekers in Catatumbo. Ook lopen justitieambtenaren ernstige veiligheidsrisico’s in Catatumbo
wat het hen soms onmogelijk maakt om onderzoek te doen op het platteland. Veiligheidsrisico’s
ondermijnen aldus een ernstig strafrechtelijk onderzoek. Onderrapportage van misdrijven is tevens
gebruikelijk vanwege angst voor vergelding. In mei 2018 waren er ongeveer 800 politieagenten in de
volledige regio van Catatumbo. Hun aanwezigheid is bovendien beperkt tot stedelijke gebieden.190
In september 2019 schrijft Insight Crime dat de EPL in Norte de Santander sterk verzwakt is door
interne strubbelingen, wat de positie van de ELN in de regio versterkt. 191 Volgende kaart geeft de
positie van de ELN en EPL weer in de Catatumbo regio in Norte de Santander.

Locatie van de ELN en de EPL in Catatumbo192

Het door misdaad geplaagde departement Arauca, genoemd naar de gelijknamige rivier die de grens
tussen Colombia en Venezuela vormt, wordt geteisterd door de aanwezigheid van drugssmokkelaars,
de ELN en de FARC-EP.193 De ELN focust zich in Arauca, maar ook in Norte de Santander, op het
aanvallen en afpersen van oliemaatschappijen, in het bijzonder het staatsbedrijf Ecopetrol, eigenaar
van de olie- en gaspijpleidingen van het land. Aanvankelijk genoot de ELN ook steun van de bevolking
omwille van de ondersteuning van stakingen van werknemers van de olieraffinaderij
Barrancabermeja.194 Illegale mijnbouw en gewapend geweld, zoals de aanvallen op oliepijpleidingen,
verontreinigen waterbronnen en beïnvloeden zo de voedselveiligheid en gezondheid van de burgers in
de regio.195
De ELN heeft begin 2019 nieuw leven geblazen in een oude alliantie met een dissidente groep van de
FARC-EP door het afsluiten van een non-agressie pact en een akkoord over landverdeling en verdeling
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van de illegale economie in de regio (zie onderstaande kaart).196 ACAPS voegt toe dat de bevolking in
de regio wordt getroffen door de aanwezigheid van een andere gewapende groep genaamd de
Colectivo de Seguridad Fronteriza.197
De database Monitor registreert 264 gewelddadige incidenten in het departement Arauca tussen
1 januari en 23 september 2019 met 984 slachtoffers, waaronder 835 burgers. 616 personen zijn het
slachtoffer van beperkingen of belemmering van de toegang tot diensten en hulp omwille van het
gewapend conflict, 71 personen werden getroffen door doelgerichte moorden, 65 personen werden
bedreigd, 23 burgers raakten gewond tijdens gewapende acties, 17 personen werden het slachtoffer
van ontvoeringen. Er vonden verder onder meer 55 incidenten met geïmproviseerde explosieven plaats
en 16 confrontaties tussen de ordetroepen en gewapende groepen.198
Onderstaande kaart toont de aanwezigheid van de ELN op de grens met Venezuela en het lopende
conflict met de EPL in Norte de Santander:

ELN presence, clashes and criminal alliances on the border with Venezuela in august 2019199

Uit het Humanitarian Response Plan (HRP) voor 2019 voor Colombia komt naar voren dat de hierboven
beschreven veiligheidssituatie een impact heeft op het dagelijkse leven van de burgers in de
grensstreek met Venezuela. De gemeenschappen op het platteland hebben onvoldoende toegang tot
basisgezondheidszorg: de kwaliteit is slechts gering en de capaciteit onvoldoende. Er is een groot
tekort aan geestelijke gezondheidszorg. Gemeenschappen worden getroffen door wateroverlast en
watergebrek, en door ziektes overgedragen door muggen, zoals malaria.200 Ongunstige
klimaatfactoren zoals droogte en overstromingen, en de instroom van Venezolanen en terugkerende
Colombianen in het grensgebied met Venezuela verhogen de druk op de voedselzekerheid in de
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grensregio.201 Vooral bij incidenten van ontheemding en confinement ontstaan situaties van
voedseltekorten.202
Voorts wordt de toegang tot onderwijs voor kinderen en jongeren belemmerd door onder meer de
aanwezigheid van landmijnen, het gebruik van schoolinfrastructuur als opvangcentra voor
ontheemden en structurele schade als gevolg van natuurrampen. Kinderen verlaten de school door
materiaal- en transportproblemen en door de voortdurende aanwezigheid van gewapende groepen en
de dreiging van gedwongen rekrutering.203
Op de grens met Venezuela in het departement La Guajira worden de inheemse gemeenschappen–
meer bepaald de Wayuu, Hitnu, Bari en Yukpa – geconfronteerd met een gebrek aan basisgoederen
en -diensten. Deze risicosituatie wordt veroorzaakt door een gebrek aan medische hulp in het gebied
en hoge niveaus van ondervoeding, gekoppeld aan een gebrek aan voedsel en water in de hele zone. 204

6.2. De Pacific regio: Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó
De Pacific regio, die zich uitstrekt over de departementen Nariño, Cauca en Chocó tot de havenstad
Buenaventura (Valle de Cauca), vormt het strijdtoneel van verschillende gewapende groepen zoals de
ELN, dissidente groepen van de FARC-EP en drugskartels die elkaar bevechten over controle van de
regio. Verschillende dissidentengroepen van de FARC-EP zijn verspreid over de gehele regio en zijn
aanwezig in ruraal Tumaco, in ruraal Buenaventura en in de zuidelijke regio van Chocó en Cauca –
waar de FARC-EP verwikkeld is in een territoriumstrijd met de ELN.205 De AGC opereren langs de kust
en zijn vooral geïnteresseerd in drugssmokkel, wapenhandel en illegale goudwinning. Andere groepen
strijden voor de controle over een van de meest winstgevende markten langs de kust, de havenstad
Buenaventura. Het geweld is er opnieuw gestegen, maar de redenen voor die stijging zijn onduidelijk,
stelt ICG.206 De groeiende aanwezigheid van Mexicaanse kartels in Nariño en in mindere mate in Cauca
is een recentere ontwikkeling. Mexicaanse kartels hebben de bestaande rivaliteit tussen gewapende
groepen in Nariño verscherpt.207
Weinigen hebben volledige militaire controle over de gebieden waarin ze opereren in de mate dat ze
volledig kunnen voorkomen dat gewapende groepen en regeringstroepen hun gebied binnenkomen.
Ze oefenen wel invloed uit op de bevolking dankzij leden die zich onder de burgers mengen en dreigen
met represailles. Drugshandel, illegale mijnbouw en afpersing zijn de voornaamste bronnen van
inkomen voor deze groepen. Drugshandel en illegale mijnbouw vormen tevens het inkomen van veel
inwoners van de regio, wat de onderlinge afhankelijkheid tussen de gewapende groepen en de
bevolking versterkt. Lokale bewoners - de meerderheid Afro-Colombianen - lijden het ergste onder de
gevechten. Extreme armoede is gemeengoed en formele staatsinstellingen ontbreken met een
gebrekkige bescherming en straffeloosheid als gevolg.208
Corruptie bij het leger en de politie en mogelijk samenspel met bepaalde gewapende groepen
belemmeren verbetering in de veiligheidssituatie in het departement. Gemeenschapsleiders wijzen op
het falen van sommige soldaten en politieagenten om de AGC in Chocó te bestrijden, en wijzen in de
richting van samenspanning tussen officieren en deze criminele groepen, hoewel beide troepen deze
corruptie ontkennen. Ook in Nariño hebben de lokale bevolking en activisten beschuldigingen geuit
van samenspanning tussen de openbare strijdkrachten en criminele bendes. ICG geeft aan dat
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geschillen tussen gewapende groepen dergelijke banden genereren, omdat staatstroepen ervoor
kunnen kiezen om zich met een partij te verenigen in de strijd tegen een gemeenschappelijke vijand. 209
De impact van het geweld en de aanwezigheid van gewapende actoren beperkt de toegang van burgers
tot gewassen, voedsel en waterbronnen. Inheemse en Afro-Colombiaanse gemeenschappen langs de
kust van de Stille Oceaan melden problemen met toegang tot gezondheidszorg vanwege lange
afstanden en een gebrek aan medisch personeel en uitrusting.210
De toegang tot onderwijs wordt tevens negatief beïnvloedt, omdat leraren worden bedreigd en
vermoord, maar ook door onvoldoende transportmogelijkheden en omdat scholen zich niet in een
beschermde omgeving bevinden.211 In juni en oktober 2019 bericht El Espectador over de precaire
omstandigheden van zeventien scholen op het platteland van El Tandil nabij Tumaco in Nariño. De
scholen zijn in slechte staat en bewoners moeten zelf leraren aanstellen en betalen. Voormalige
leerkrachten zijn omwille van gezondheidsredenen of bedreigingen overgeplaatst. Ook herstellingen
worden door de gemeenschap betaald. Het geld daarvoor wordt bijeengebracht door de grootste
economie in de regio: de cocateelt. Het aantal schoolverlaters is groot. Waar er in 2016 nog 650
studenten school liepen in deze regio, zijn dat er drie jaar later in 2019 nog slechts 288. Bepaalde
mensen halen aan dat ze hun kinderen liever niet naar school sturen omwille van het geweld in de
regio. In mei 2018 zijn er een tijdlang geen lessen omwille van gevechten in 17 dorpen in de regio.212

6.2.1. Nariño
Op het platteland in Nariño is doorheen 2018 een gewelddadig conflict gaande tussen een groep FARCdissidenten, United Guerillas of the Pacific, en het Oliver Sinisterra Front. Het Oliver Sinisterra Front
telt ongeveer 600 leden en is verantwoordelijk voor de dood van minstens drie soldaten, de ontvoering
van zeker vijf burgers en het verwonden van elf burgers in 2018. De leider van het Front, Gaucho,
zou in december 2018 omgekomen zijn tijdens een gezamenlijke militaire operatie van Ecuador en
Colombia nabij de stad Tumaco.213 Deze twee groepen en andere zoals People of Order, de dissidente
groep van de FARC-EP – ICG heeft het zelfs over vijf gewapende groepen - zijn verwikkeld in een strijd
om controle over de drugshandelroutes die voorheen in handen waren van de FARC-EP.214
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De voormalige aanwezigheid van de FARC-EP en de huidige aanwezigheid van dissidente groepen in Nariño

215

De gewapende groepen zijn betrokken bij moorden op burgers, verdwijningen, verkrachtingen van
vrouwen en meisjes, het rekruteren van kinderen en massale ontheemding.216 Door onderlinge
confrontaties zijn dit jaar alleen al meer dan 2.700 mensen ontheemd in Tumaco, stelt The New
Humanitarian eind mei 2019.217 Het grondwettelijk hof van Colombia stelt dat er nergens anders in
Colombia zo wijdverspreid seksueel geweld door gewapende groepen plaatsvindt als in Tumaco.
Accurate cijfers over seksueel geweld zijn evenwel moeilijk te bekomen, schrijft The New
Humanitarian.218
De database Monitor registreert 171 gewelddadige incidenten tussen 1 januari en 23 september 2019
in Nariño met 14.199 slachtoffers219, waarvan 6.562 slachtoffers van ontheemding, 3.836 slachtoffers
van gewapende confrontaties tussen gewapende groepen en 3.224 slachtoffers van confinement.
66 personen zijn het slachtoffer van doelgerichte moorden, 30 anderen van antipersoonsmijnen en 55
personen worden geconfronteerd met bedreigingen.220 UNOCHA bericht doorheen 2019 over
verschillende incidenten van massale ontheemding. Zo raken 700 Afro-Colombianen en inheemse
personen ontheemd in acht dorpen (Santa María, Bocas de Caunapí, Chapilar, El Coco, Vuelta Larga,
San Francisco, Ambupi and Corriente Grande). Ze trekken voornamelijk naar de stedelijke regio van
Tumaco. Voorts bericht UNOCHA over de beperking op de bewegingsvrijheid van ten minste 144
personen in de dorpen Chorrera en Peñas de los Santos in januari 2019 omwille van de aanwezigheid
van gewapende groepen. 221 In februari 2019 raken 190 Afro-Colombianen ontheemd vanuit de rurale
regio van Tumaco naar Ecuador.222 In april 2019 zorgen gevechten tussen gewapende groepen voor
de ontheemding van 729 Afro-Colombianen en inheemse personen vanuit de rurale regio van La
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Guayacana en Tumaco223. Confrontaties tussen verschillende fronten van het FARC-EP in mei 2019
leiden tenslotte tot de ontheemding van 210 personen het dorp El Bajito in de gemeente Mosquera.224
De economie in de regio is zo goed als volledig afhankelijk van de cocateelt en -handel. Dat werkt als
een magneet voor gewapende groepen. Volgens ICG is Tumaco mede daardoor de gewelddadigste
stad van Colombia geworden.225 Het aantal moorden in de stad Tumaco is in 2018 bijna met de helft
gestegen. In 2017 was het aantal moorden in de stad reeds vier keer hoger dan het nationale
gemiddelde. De meerderheid van deze moorden worden toegeschreven aan groepen van FARCdissidenten. Burgers lopen het risico te worden gedood wanneer deze groepen hun territorium en
controle willen uitbreiden in de arme stedelijke buurten. Wanneer burgers de onzichtbare grenzen
oversteken tussen buurten waar ze niet bekend zijn bij de groep die de leiding heeft - of wanneer ze
binnenkomen vanuit een gebied dat wordt gedomineerd door een rivaliserende groep - kunnen ze
worden gedood, bedreigd of het slachtoffer worden van ontvoering. HRW haalt aan dat de
mistoestanden in Tumaco illustratief zijn voor wreedheden in andere steden en gemeenten langs de
Pacific en in het departement Nariño.226
Recent hebben de gewapende groepen in Tumaco een wapenstilstand ondertekend waardoor het
geweld in de stad drastisch is afgenomen. Het geweld op het platteland van Tumaco blijft evenwel
hoog omdat de gewapende groepen die daar aanwezig zijn niet betrokken zijn bij het akkoord en
verdergaan met hun drugs- en territoriumoorlog.227 Gezien mensen het na een vlucht naar de stad
vaak slechter hebben dan op het platteland van Tumaco, onder meer door de hoge werkloosheid en
het gebrek aan steunmaatregelen voor ontheemden, keren velen ondanks het geweld terug. Een ngomedewerker verwoordt het als volgt: “They would rather be shot than starve to death in Tumaco.” 228
Er zijn in totaal 11.000 politieagenten en soldaten aanwezig in Tumaco en de andere steden en
gemeenten in de regio.229 Maar door het gebrek aan aanwezigheid van andere staatsinstellingen, zoals
rechtbanken en ordediensten, hebben de gewapende groepen hun controle over de bevolking weten
te vestigen. Burgers hebben geen overheidsinstanties om zich tot te wenden en worden gedwongen
om te voldoen aan de wensen van de gewapende groepen, die hen bedreigen door onder meer
landmijnen te planten in de buurt van waar ze wonen.230 De strategie van politie en leger bestaat erin
de leiders van de gewapende groepen te arresteren of te doden, maar die strategie brengt weinig
verandering op het terrein omdat het niet helpt om controle te herwinnen in de buurten in de stad,
stelt ICG.231

6.2.2. Cauca en Valle del Cauca
Een veelheid aan gewapende groepen opereren in het noorden van Cauca. Sinds 2017 kent het
departement een stijging in politiek en etnisch geweld.232 Dissidente FARC-strijders hebben de wapens
opgepakt of zich aangesloten bij andere gewapende bendes en gaan door met het controleren van de
bevolking in afgelegen regio’s van Cauca alsook met drugssmokkel, illegale mijnbouw en afpersing.
Paramilitaire groepen zoals de AGC zijn in toenemende mate aan het moorden geslagen, net als de
ELN en de EPL. Ook het leger maakt zich schuldig aan mensenrechtenschendingen. Ze plunderen
dorpen en voeren buitengerechtelijke executies uit. Uit de gegevens van Monitor komt naar voren dat

223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

UNOCHA, 12/04/2019, url
UNOCHA, 09/05/2019, url
ICG, 29/07/2019, url
HRW, 13/12/2018, url
ICG, 29/07/2019, url
The New Humanitarian, 23/05/2019, url
ICG, 29/07/2019, url
The New Humanitarian, 23/05/2019, url
ICG, 29/07/2019, url
Colombia Reports, 02/09/2019, url

Pagina 31 van 80
CG – 825 N

COLOMBIA. Veiligheidssituatie
13 november 2019

bij twee gewapende confrontaties en vijf bloedbaden tussen januari en september 2019 292
burgerslachtoffers233 vallen.234 Eind oktober komen bij een aanval van een dissidente FARC groep in
de stad La Luz de inheemse leider Ne’h Wesx Cristina Taquinas Bautista en vier inwoners van het
inheemse reservaat Nasa Tacueyo om. Bij dit bloedbad raken ook vijf anderen gewond. De gewapende
groep schoot tevens op de ambulance die later ter plaatse kwam om de gewonden te verzorgen.235
In Cauca zijn in bijna drie jaar tijd bovendien meer dan tachtig gemeenschapsleiders, voornamelijk
van inheemse afkomst, vermoord.236 Volgens verschillende bronnen is Cauca het departement met
het hoogste aantal moorden op gedemobiliseerde FARC-strijders en sociale leiders.237 Colombia
Reports noemt de situatie in het noorden van het departement Cauca explosief en geeft aan dat al
zeker zes inheemse leiders gedood worden in de maand augustus 2019 alleen. De nieuwswebsite
bericht tevens dat zo’n 500 burgers midden augustus 2019 zeker een week gevangen zitten in een
gemeenschapsgebouw in Suárez, een gemeente in het noorden van departement Cauca, door
vuurgevechten tussen dissidente FARC-guerrillastrijders en het leger.238 Ook de Secretaris-Generaal
van de VN wijst op de hachelijke situatie in Cauca, en verwijst naar de veiligheidswaarschuwingen van
de ombudsman die zich speciaal richten op de gemeente Suárez. De inheemse Nasa gemeenschap in
het noorden van Cauca wordt i het bijzonder getroffen door confrontaties tussen criminele organisaties
over de controle van het gebied.239 Voorts heerst in het zuidwesten van het departement geweld door
een conflict tussen de ELN en dissidente groepen van de FARC-EP over coca- en papaverteelt en illegale
mijnbouw.240 UNODC rapporteert verder een stijging in de cocacultivatie in het departement.241
De database Monitor registreert 261 gewelddadige incidenten in Cauca tussen 1 januari en
23 september 2019 met 4.492 slachtoffers242, waarvan 1.795 slachtoffers van beperkingen of
belemmering van de toegang tot diensten en hulp omwille van het gewapend conflict, 681 slachtoffers
van ontheemding en 500 van confinement. 270 burgers worden door gewapende groepen betrokken
in gewapende confrontaties en als levend schild gebruikt. Er vonden 125 doelgerichte moorden plaats
en 81 personen kregen bedreigingen. Er vielen voorts 25 gewonden en 6 doden onder burgers tijdens
gewapende acties. Tenslotte vielen 16 doden bij 5 bloedbaden.243 UNOCHA bericht over twee
incidenten van massale ontheemding en confinement in Cauca doorheen 2019 (tot eind september),
namelijk ontheemding van 200 personen vanuit het dorp El Crucero in Corinto alsook de beperking
van de bewegingsvrijheid van 400 personen in deze regio door gevechten tussen de FARC-EP en de
EPL in januari 2019244 en confinement van 200 families in de gemeente Suárez omwille van gevechten
tussen het regeringsleger en de FARC-EP in augustus 2019245.
De Naya rivier die de departementen Cauca en Valle del Cauca scheidt is een gewilde drugroute met
endemisch geweld.246 Volgens een VN-rapport uit 2017 is Valle del Cauca de regio die het zwaarst
getroffen wordt door ontheemding omwille van de gevechten tussen verschillende groepen die vechten
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voor de controle in de rurale regio van Buenaventura (zie hoofdstuk 7).247 Meer dan tweeduizend
mensen raakten dit jaar ontheemd in Valle del Cauca in twee incidenten van massale ontheemding.
Deze incidenten waren gelinkt aan de bedreigingen van de FARC-EP “Jaime Martinez” onder leiding
van Johani Noscue alias Mayimbùu. Het EPL, de Urabeños, de ELN en in mindere mate twee criminele
groepen gekend als La Local en La Empresa opereren in het departement. Buenaventura, Jamundí en
Bolívar zijn de gemeenten/steden die het meest leiden onder het gevecht over de controle van de
drugsroutes op de rivier Naya, die het westen van het land verbindt met de centrale bergketen tot de
Stille Oceaan. De FARC-EP in Valle del Cauca persen tevens werknemers van het openbaar vervoer en
handelaren af en verdienen zo duizenden dollars per maand. 248
Het belang van de regio valt niet te onderschatten. Volgens ICG verlaat 45 procent van de cocaïneexport het land via de haven van Buenaventura.249 Mensen in de stad Buenaventura spreken over de
zogeheten invisible borders in de stad; wijken zoals Natonia Nariño en La Planta waar de politie niet
durft te komen. Geweld is alomtegenwoordig in deze zones en inwoners houden zich stil uit angst voor
criminele groepen die er de plak zwaaien, schrijft The New Humanitarian. 250 De politie van
Buenaventura zegt dat kleine buurtbendes door drugshandelaars worden ingezet om de stad te
destabiliseren en de autoriteiten weg te houden, waardoor ze vrij spel hebben om hun cocaïnehandel
vanuit de haven en de omliggende gebieden te besturen. Veel geweld is onzichtbaar omdat het niet
gerapporteerd wordt aan de politie. The New Humanitarian benadrukt dat niemand weet hoeveel
misdaden ongerapporteerd blijven.251 Semana schrijft dat politiestatistieken voor Valle de Cauca een
stijging aangeven van het aantal moorden met 75 procent in de eerste vier maanden van 2019 ten
opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar.252
De database Monitor registreert 62 gewelddadige incidenten in Valle del Cauca tussen 1 januari en
23 september 2019 met 2.895 slachtoffers253, waaronder 2.671 slachtoffers van ontheemding en 130
slachtoffers van confinement. Verder ondervonden 51 personen bedreigingen en vonden 26 mensen
de dood bij doelgerichte moorden. Er vielen ook vier burgerdoden bij een bloedbad (masacre)254.255

6.2.3. Chocó
Na de demobilisatie en het vertrek van de FARC-EP uit de regio Chocó, heeft de staat het nagelaten
de controle in het gebied te consolideren. Verschillende gewapende groepen bestrijden elkaar
sindsdien om de controle van de regio. De ELN is er gegroeid van 90 strijders in een aantal gemeenten
in het zuiden van de regio, naar meer dan 400 manschappen verspreid over 75 procent van het
departement in minder dan twee jaar. De ELN staat vooral sterk in het zuiden van het departement.256
Chocó’s natuurlijke rijkdommen, de ontoegankelijkheid en de verbinding met beide oceanen maken
het een strategische regio voor gewapende groepen. Naar schatting 60 procent van het goud van
Chocó verlaat Colombia illegaal.257
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De AGC vechten sinds 2015 met de ELN over de controle van het departement met talrijke doden en
meer dan 50.000 ontheemden als gevolg. In noordelijk Chocó zijn de AGC erin geslaagd de ELN terug
te dringen en controle te verwerven over de gemeente Riosucio, in het zuiden hebben de AGC controle
over de stedelijke centra van Istmina en Quibdo. Recente gevechten in augustus 2019 tussen de ELN
en de AGC hebben Bojaya bereikt.258 Het gevolg is dat ongeveer 11.300 mensen zich niet vrij op het
grondgebied kunnen bewegen waardoor ze niet in staat zijn om zich te organiseren, te vissen, te
kweken of te ontsnappen omdat hun grondgebied bezaaid is met antipersoonsmijnen en er sporadische
vuurgevechten plaatsvinden.259
UNOCHA stelt dat er na het verbreken van de vredesonderhandelingen met de regering een toename
zichtbaar is van confrontaties en gewapend geweld door de ELN. De organisatie bericht in juni 2019
over een ernstige humanitaire crisis en schendingen van de mensenrechten in Chocó. Confrontaties
tussen de AGC, de ELN en de strijdkrachten leiden tot burgerslachtoffers, ontheemding en confinement
onder meer door bedreigingen en de aanwezigheid van antipersoonsmijnen. Tussen januari en april
2019 worden 6.700 personen het slachtoffer van confinement, met ernstige gezondheid- en
voedselnoden. Daarnaast worden 11 moorden en 35 bedreigingen geregistreerd, en was verder sprake
van incidenten waarbij burgers als levend schild gebruikt worden tijdens gevechten.260 Eind augustus
2019 raakt bekend dat ten minste 3.816 personen uit zeven gemeentes in Chocó volledig ingesloten
zitten door gewapend geweld tussen de strijdkrachten en de ELN. Daarnaast zijn 307 ontheemden
geïdentificeerd.261
De database Monitor registreert 143 gewelddadige incidenten in Chocó tussen 1 januari en
23 september 2019 met 19.993 slachtoffers262, waarvan 13.263 slachtoffers van confinement,
4.337 slachtoffers van beperkingen of belemmering van de toegang tot diensten en hulp omwille van
het gewapend conflict en 1.588 slachtoffers van ontheemding. Er worden voorts 308 slachtoffers
geregistreerd van de aanwezigheid van antipersoonsmijnen. 331 anderen werden bedreigd en
22 mensen vonden de dood bij doelgerichte moorden. Tenslotte vonden 13 confrontaties tussen
gewapende groepen onderling plaats (17 slachtoffers) en 15 confrontaties tussen ordetroepen en
gewapende groepen (7 slachtoffers), daarbij raakten 2 burgers gewond.263 UNOCHA bericht over
verschillende incidenten van massale ontheemding en confinement in Chocó doorheen 2019.
Ontheemding vindt onder meer plaats in de gemeente Juradó in april en mei 2019 264, in Litoral del
San Juan in juni en juli 2019265 en in Alto Baudó in oktober 2019266. Confinement vindt plaats in
Jiguamiandó en Carmen del Darién267 en in Riosucio, Carmen del Darién en Juradó in maart 2019268,
in Bojayá in maart en april 2019269, in Bahía Solano in juli 2019270 en in Medio San Juan in augustus
en september 2019271. De slachtoffers van deze periodes van confinement zijn bijna uitsluitend de
inheemse en Afro-Colombiaanse gemeenschappen in de regio.272
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6.3. Bajo Cauca in Antioquia en Zuid Córdoba
De cocateelt in Antioquia is geconcentreerd in het noorden van het departement, in Bajo Cauca, een
regio geteisterd door criminaliteit en geweld.273 Het multinationale mijnbedrijf Gran Colombia Gold,
lokale bewoners en gewapende groepen zijn er verder betrokken bij disputen over de controle van
mijnen in het departement Antioquia, stelt Colombia Reports.274

De subregio’s van het departement Antioquia275

Volgens verschillende bronnen wordt het noorden van Antioquia en regio Bajo Cauca betwist door
gewapende groepen zoals de AGC, Los Caparrapos, de ELN en dissidente FARC-strijders.276 De
aanwezigheid van Mexicaanse en Chileense drugskartels zorgt voor een verdere escalatie van het
conflict. De inheemse en Afro-Colombiaanse gemeenschappen zijn slachtoffers van de steeds acutere
humanitaire crisis in de regio, stelt Verdad Abierta.277 De afwezigheid van de staat en het falen van
de implementatie van een ruraal herverdelingsplan hebben volgens Colombia Reports het geweld en
de massale ontheemding in de regio in de hand gewerkt.278
Ondanks de aanwezigheid en expansiezin van de ELN, zorgt vooral de AGC voor problemen in Bajo
Cauca. De AGC is verwikkeld in een hevige strijd met een afgescheurde groep, Los Caparrapos, voor
controle over de illegale economie in de regio.279 Los Caparrapos gaan begin 2019 zelfs lokale allianties
aan met de ELN en dissidente FARC-groepen in het gevecht tegen hun gezamenlijke vijand: de AGC.280
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Dit conflict heeft een zware impact op het dagelijks leven van de bevolking, met geweergevechten en
granaten in en rond de hoofdstad Caucasia, doelgerichte moorden en bedreigingen ten opzichte van
de bevolking in vijandig gebied.281 Dit leidt in juli 2019 tot de ontheemding van meer dan 1.500
mensen, rapporteert Colombia Reports.282
De database Monitor registreert 222 gewelddadige incidenten in Antioquia283 tussen 1 januari en
23 september 2019 met 253.283 slachtoffers284, waarvan 247.053 slachtoffers van beperkingen of
belemmering van de toegang tot diensten en hulp omwille van het gewapend conflict,
4.000 slachtoffers van confinement en 1.478 slachtoffers van ontheemding. 225 personen werden
bedreigd, 63 personen werden het slachtoffer van doelgerichte moorden en 60 andere van de
aanwezigheid van antipersoonsmijnen. 128 personen werden het slachtoffer van 25 confrontaties
tussen gewapende groepen en 34 personen werden het slachtoffer van 30 confrontaties tussen leger
en gewapende groepen. Daarnaast werden 32 burgers getroffen door 9 bloedbaden of masacres285.286
Ook op de grens tussen Bajo Cauca en het zuiden van het departement Córdoba en in de rest van het
departement woedt het conflict tussen de AGC en Los Caparrapos, en met dissidente strijders van de
FARC-EP.287 De hevigheid van het conflict vertaalt zich in een stijging van het aantal moorden op
gemeenschapsleiders en hevige gevechten. Daarnaast worden de boeren die een vergoeding krijgen
binnen het substitutieprogramma PNIS afgeperst door Los Caparrapos. Al deze zaken leiden tot
ontheemding op grote schaal, bericht Verdad Abierta in september 2018.288
De database Monitor registreert 117 gewelddadige incidenten in Córdoba tussen 1 januari en
23 september 2019 met 5.028 slachtoffers289, waarvan 3.365 slachtoffers van ontheemding en
1.250 slachtoffers van beperkingen of belemmering van de toegang tot diensten en hulp omwille van
het gewapend conflict. 135 personen ondervonden bedreigingen en 44 personen werden het
slachtoffer van doelgerichte moorden. Er vielen twee doden en een gewonde bij gewapende
confrontaties in het district. Bij een bloedbad kwamen verder 4 burgers om het leven. 290 UNOCHA
bericht over zes episodes van massale ontheemding in Antioquia en Córdoba in 2019. In januari 2019
worden 172 personen het slachtoffers van ontheemding in Tarazá in Antioquia. 291 In maart 2019
ontvluchten 2.256 personen acht dorpen in rurale regio’s van Córdoba en Antioquia naar de stad Juan
José omwille van gevechten tussen gewapende groepen292 en vindt ontheemding plaats van 370
personen in Puerto Libertador in Córdoba en Ituango in Antioquia293. In april 2019 raken 589 mensen
ontheemd in Tierralta in Córdoba.294 Ontheemding vindt tevens plaats bij de inheemse gemeenschap
in de dorpen Murindó, Frontino, Urrao y Dabeiba in Antioquia in augustus 2019.295
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Uit het HRP komt naar voren dat de onveiligheid in de regio Bajo Cauca in Antioquia en Zuid-Córdoba
het bewerken van landbouwgronden bemoeilijkt. Veeteelt en legale en illegale mijnbouwactiviteiten
leiden tot ontbossing en schade aan waterbronnen. Ook het bestrijden van illegale gewassen door het
sproeien van chemicaliën heeft gevolgen op de gezondheid van de burgers. De toegang tot drinkbaar
water vormt een uitdaging, ook door overstromingen, droogte en een gebrek aan kennis over goede
praktijken voor wateropslag. Het bestrijden van illegale gewassen heeft tevens een negatieve invloed
op de inkomens en het levensonderhoud van lokale gemeenschappen. Tegelijkertijd beperken de
aanwezigheid van gewapende actoren en het bestaan van illegale gewassen alternatieve
ontwikkelingsprocessen in veel gemeenschappen en zorgen ze voor de afhankelijk van illegale
economieën, waardoor beschermingsrisico’s ontstaan. HRP wijst op een gebrek aan noodzakelijk
medisch apparatuur en veel personeel is tijdelijk vanwege administratieve en veiligheidsproblemen.
Armoede in de regio zorgt ervoor dat het voor bepaalde groepen van de bevolking moeilijk is om naar
steden te reizen voor gezondheidszorg. Het aantal gevallen van acute ondervoeding is toegenomen in
de regio, evenals luchtwegaandoeningen en huidinfecties onder migranten. Er is een grote behoefte
aan psychosociale bijstand.296

6.4. De zuidelijke grens: Putumayo, Caquetá, Meta en Guaviare
In veel van de gemeentes waar de FARC-EP een sterke invloed had, is de veiligheidssituatie na de
demobilisatie van de guerrillagroep opnieuw verslechterd. Dit is ook het geval in gemeentes in de
departementen Caquetá, Meta en Putumayo. Nieuwe en oude gewapende groepen strijden er om
territorium, onderwerpen de bevolking en zetten hen aan tot illegale en corrupte praktijken.297
Het 1e Front van de FARC-EP298, onder leiding van Duarte, heeft een aanwezigheid en structuur
uitgebouwd in de departementen Guaviare en Meta. In het begin van 2019 breidt het eerste front via
allianties zijn aanwezigheid verder uit in de departementen Caquetá en Putumayo. In Putumayo botst
het eerste front evenwel met twee gewapende groepen: het 48 e front van de FARC-EP en La Constru,
een criminele paramilitaire groep die na de demobilisatie van de FARC volle controle had over
Putumayo.299 Na maanden van gevechten zorgt de dood van de leider van het 48e front in maart 2019
ervoor dat het eerste front de controle over de drugsproductie in de regio verder kan consolideren. 300
Lokale bronnen vertellen Insight Crime in juni 2019 dat de FARC-EP elk aspect van het dagelijks leven
heeft overgenomen op het platteland in Putumayo. 301 Hoewel de FARC-EP de drugshandel controleert,
blijft La Constru de dominante criminele actor in het departement, schrijft Insight Crime.302
Caquetá blijft ook na het demobilisatieproces een regio waar dissidente groepen van de FARC-EP zoals
het 40ste en 62ste front de criminele economieën controleren.303 Colombia Reports maakt naast de
FARC-EP melding van de aanwezigheid van de Libertadores de Vichada304, de AGC en de ELN.305
De database Monitor registreert 28 gewelddadige incidenten in Caquetá tussen 1 januari en
23 september 2019 met 42 slachtoffers306. 7 personen werden bedreigd, 4 anderen geïntimideerd en
5 gedood in doelgerichte moorden. Confrontaties tussen het leger en gewapende groepen maken 14
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slachtoffers. Er vallen verder 10 slachtoffers bij een hinderlaag.307 De ombudsman tipt het
departement Caquetá als een departement met een hoog risico op geweld in de aanloop naar de lokale
verkiezingen (zie kaart op p. 10). UNOCHA bericht tevens over een incident van massale ontheemding
in Caquetá, waarbij eind september 2019, na de verdwijning en moord op de gouverneur van deze
inheemse gemeenschap 18 families of 91 personen van de Bajo Aguas Negras-gemeenschap in de
gemeente Solano in Caquetá naar de gemeente La Tagua in Leguízamo, Putumayo trokken.308
Putumayo is een belangrijke regio voor de drugshandel door de grens met Ecuador die ook een
doorgang tot Peru biedt. Gewapende groepen strijden om de controle van de regio en de duizenden
hectaren cocaplantages. Het geweld is vooral intens in de regio rond de San Miguel en de Putumayo
rivieren, die de grootste smokkelroutes vormen. Families in de regio geven aan dat er sprake is van
gedwongen rekrutering van kinderen en landbouwers trekken weg uit schrik om gedood te worden
door
gewapende
groepen
die
deelname
aan
het
subsidieprogramma
verboden
hebben.309 Verschillende bronnen stellen dat de gebrekkige uitvoering van de PNIS in Putumayo tot
gevolg heeft dat mensen opnieuw overgaan tot de teelt van coca.310
De database Monitor registreert 65 gewelddadige incidenten in Putumayo tussen 1 januari en
23 september 2019 met 2.658 slachtoffers311, waaronder 1.600 slachtoffers van confinement en 1.000
slachtoffers van de aanwezigheid van anti-persoon mijnen. 24 personen werden het slachtoffer van
doelgerichte moorden, 9 anderen werden bedreigd en 5 anderen waren het slachtoffer van gedwongen
verdwijning. 6 personen waren het slachtoffer van 4 confrontaties tussen gewapende groepen. 3
personen kwamen om bij een bloedbad.312 Volgens UNOCHA bevinden de 1.600 slachtoffers van
confinement, waarnaar eerder verwezen wordt zich afgezonderd in de rurale regio van de gemeente
Puerto Asís in district Piñuña Blanco van Putumayo door de aanwezigheid en bedreiging van
gewapende groepen naar de burgerbevolking, en door confrontaties tussen La Mafia en de FARC-EP.313
Het HRP voor 2019 stelt dat de plattelandsbevolking in deze regio wordt geconfronteerd met
voedselonzekerheid door de acties van gewapende groepen en de aanwezigheid van landmijnen en
explosieven, gebruikt als onderdeel van een strategie voor territoriale en sociale controle. Het gebrek
aan voldoende gezondheidszorg wordt verergerd door de impact van geweld en natuurrampen. Illegale
mijnbouw, aanvallen op oliebedrijven en natuurrampen hebben een negatieve impact op het water,
gezondheid en voedselbevoorrading van de gemeenschappen.314
De lokale gemeenschappen hebben beperkte toegang tot levensmiddelen, onder meer vanwege een
grote afhankelijkheid van illegale gewassen. De uitvoering van de PNIS verloopt stroef in de
departementen Meta en Guaviare, waar de grootste klacht is dat er geen projecten worden
aangeboden die de cocateelt vervangen en ervoor zorgen dat mensen kunnen voorzien in hun
voedselnoden. Als de cocateelt opnieuw groeit is de kans dat het gewapend conflict opnieuw in alle
hevigheid losbarst groot, maar boeren halen aan dat ze geen andere keuze hebben.315 De teelt van
illegale gewassen wordt aan de boeren opgedrongen door gewapende groepen. Tegelijkertijd worden
de boeren door de regering bevolen om de illegale gewassen te vernietigen, wat een negatieve impact
heeft op hun inkomen. Het HRP wijst voorts op het gebrek aan goede wegen, waardoor transport van
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andere gewassen die minder compact te verpakken zijn nagenoeg onmogelijk is. 316 Naast de precaire
situatie van de boeren, is ook de situatie van de inheemse bevolking in dit departement kritiek. Zij
verloren doorheen de jaren veel van hun territorium aan boeren, en delen van hun gronden zijn niet
langer toegankelijk door de aanwezigheid van landmijnen. 317 Humanitaire hulp bereikt zelden de
landen van de inheemse volkeren in deze regio, gezien de kost van het transport en het gebrek aan
capaciteit van de organisaties om ter plaatste te geraken. In bepaalde gevallen, zoals bij de Nukak
gemeenschap in Guaviare, verhinderen de controle van gewapende groepen de mensen te gaan
vissen, jagen en planten, waardoor de voedselbevoorrading van de gemeenschap in het gedrang
komt.318
De regio kent een hoog aantal schoolverlaters. Gedwongen rekrutering en de inzet van jongeren bij
illegale activiteiten (zoals de cocateelt, wapenhandel en allerhande leveringen) komen vaak voor en
helpen gezinnen te voorzien in basisbehoeften, zoals voedsel, gezondheid, onderwijs, bescherming en
huisvesting. Volgens de HPR zijn deze praktijken zo goed als universeel bij jongeren van inheemse
gemeenschappen.319
De database Monitor registreert 43 gewelddadige incidenten in Meta tussen 1 januari en 23 september
2019 met 36 slachtoffers320, waaronder 14 slachtoffers van antipersoonsmijnen en geïmproviseerde
explosieven, 6 slachtoffers van doelgerichte moorden en 8 slachtoffers van bedreigingen en
intimidatie.321
De database Monitor registreert 20 gewelddadige incidenten in Guaviare tussen 1 januari en
23 september 2019 met 21 slachtoffers322, waaronder 5 personen die als levend schild gebruikt werden
tijdens gewapende confrontaties, 3 slachtoffers van antipersoonsmijnen en 2 slachtoffers van
doelgerichte moorden.323

6.5. De situatie in de steden
Uit de bovenstaande opsomming van de door het conflict getroffen geografische gebieden komt naar
voren dat de onveiligheid veroorzaakt door het gewapend conflict en de situatie waarbij burgers het
slachtoffer kunnen worden van algemeen geweld verschilt per regio, en zich, behoudens Tumaco,
Buenaventura en een aantal kleinere departementale steden, niet voordoen in de steden. ICRC haalt
aan dat Colombia naast binnenlandse gewapende conflicten ook te maken heeft met andere vormen
van geweld die niet onder de noemer ‘gewapend conflict’ vallen zoals het geweld in de steden Medellín,
Buenaventura (zie supra), Cali en Tumaco (zie supra).324 Volgens het International Institute for
Strategic Studies (IISS) zijn steden evenwel geen geïsoleerde eilanden en worden ze getroffen en
beïnvloed door conflictdynamieken via transnationale illegale handel en niet-statelijke gewapende
groepen. Hoewel het gewapend conflict zich vooral op het platteland concentreert, vormen steden
knooppunten waar illegale economische en politieke netwerken van het conflict samenkomen - in de
vorm van cocaïnezendingen, witwassen van geld en de aanwezigheid van talloze gewapende groepen
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die zich voedden met de rijkdom gecreëerd door transnationale drugshandel en criminaliteit.325 Ook
ontheemding zorgt voor een link met het gewapend conflict.326
Hoewel het gewapend en crimineel geweld een impact heeft op de stedelijke centra, blijkt uit de
geraadpleegde bronnen dat confrontaties tussen gewapende groepen amper burgerslachtoffers
maken.

6.5.1. Bogotá
Bogota is administratief verdeeld in 19 gemeenten, weergegeven op onderstaande kaart, met elk een
eigen burgemeester die autonomie heeft om bepaalde beslissingen te nemen met betrekking tot
openbare ruimtes. De grootste sloppenwijken in Bogota bevinden zich in de plaatsen Ciudad Bolivar
en Usme. Er zijn ook kleinere sloppenwijken in de plaatsen Usaquén, Chapinero en La Candelaria327

Kaart met verschillende lokaliteiten in de stad Bogota328

IISS schrijft dat Bogotá geen sterke aanwezigheid kent van grote georganiseerde misdaadbendes
zoals de Golf Clan of La Oficina, zoals bijvoorbeeld wel het geval is in Medellín. In plaats daarvan is de
criminele wereld bevolkt door kleinere bendes met een veel beperkter bereik, vaak op het niveau van
een buurt of een deelgebied ervan. Gewapende groepen met verschillende structuren en grootte,
opereren in de perifere regio van de stad, waar de staat in mindere mate aanwezig is, en beïnvloeden
er de bevolking en illegale economie, tot het punt dat ze de perifere gebieden bijna controleren.329 In
juli 2019 herhaalt de ombudsman zijn eerdere waarschuwingen over de aanwezigheid van Águilas
Negras, Los Rastrojos, Los Costeños, Los Paisas, FARC-EP en de ELN in de stad, vooral in de buurten
Ciudad Bolívar, Bosa en Kennedy. Volgens het kantoor van de Ombudsman dienen deze drie buurten
als logistieke centra voor illegale gewapende structuren.330 Tijdens de eerste vier maanden van 2019
waren er in Bogotá 299 moorden en 2.140 gevallen van bedreiging. Hiervan vonden 31 moorden en
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123 gevallen van bedreiging plaats in Bosa, 34 moorden en 148 bedreigingen in Kennedy, en 57
moorden en 95 bedreigingen in Ciudad Bolívar.331 In juni 2019 drukt de ombudsman tevens zijn
bezorgdheid uit over vier lichamen die in stukken gesneden teruggevonden zijn in buurt Engativá in
het westen van Bogotá.332
Het aantal moorden in Bogotá ligt lager dan in andere steden in het land, maar er is des te meer
sprake van straatcriminaliteit, vooral gewapende overvallen. De politie registreerde 85.000
gewapende overvallen in 2018, schrijft Colombia Reports.333
Uit de Perception and Victimization Survey afgenomen door de Bogotá Chamber of Commerce (CCB)
in november 2018 blijkt dat 18 procent van de deelnemers reeds het slachtoffer geworden zijn van
misdaad. Verder is er een hoog wantrouwen ten opzichte van de politie. Ook het juridisch systeem
boezemt weinig vertrouwen in onder de inwoners van Bogotá. Volgens de enquête gelooft 57 procent
van de deelnemers dat de rechtbanken het er slecht vanaf brengen wat betreft de verdediging van
slachtoffers.334 Het Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) stelt evenzeer dat het
juridisch system niet effectief is. De gevangenissen zitten overvol en criminelen die een bedreiging
vormen voor de samenleving gaan vaak niet naar de gevangenis, zelfs niet wanneer ze op heterdaad
betrapt worden. Recidivisme is hoog en de kost van het begaan van een misdaad laag. Het gebrek
aan vertrouwen door de bevolking is een groot probleem voor staatsinstellingen. Dit zorgt er volgens
DCAF immers voor dat minder mensen een misdaad gaan aangeven en de straffeloosheid enkel groter
wordt.335
Een artikel op de website van de organisatie Open Society Foundations vraagt aandacht voor de oorlog
die straatbendes, drugdealers en zelfs de politie voeren tegen mensen die op straat leven in Bogotá.
Een voortdurende cyclus van geweld en ontheemding heeft geresulteerd in moorden op honderden
straatbewoners en daklozen in Bogotá. De sterfgevallen worden vaak niet onderzocht, en door de
regering gecategoriseerd als "NN", wat staat voor nunca nadie of nooit niemand. Velen onder deze
daklozen zijn op straat terechtgekomen nadat ze van het platteland verdreven zijn door de conflicten
tussen gewapende groepen. Gedwongen ontheemd uit deze gebieden, komen ze terecht in de stad.
Nu ze daar op straat leven, krijgen ze opnieuw te maken met bedreigingen en geweld.336

6.5.2. De metropole zone Medellín
De metropole regio van de Aburrávallei of de metropole zone Medellín in het departement Antioquia
omvat tien gemeentes waarvan Medellín de voornaamste is. De andere gemeentes zijn Barbosa,
Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella en Caldas.337
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Municipalities in The Metropolitan Area of Medellín338

Colombia Reports schrijft dat er in de stad Medellín ongeveer 240 verschillende gangs aanwezig zijn
met naar schatting 5.000 leden, de meerderheid loyaal aan de Oficina de Envigado of La Oficina, een
georganiseerde misdaadgroep voorheen gelieerd aan Pablo Escobar. Andere illegale gewapende
groepen zoals het AGC, de ELN en Mexicaanse drugskartels zijn tevens aanwezig in de stad.339 Een
opiniestuk
van
César
Augusto
Betancourt
Restrepo
gepubliceerd
op
de
website
elparchedelcapuchino.com schrijft dat tien van de 23 Organized Crime Groups (GDO) die volgens de
regering in Colombia aanwezig zijn, zich bevinden in de Aburrávallei. Deze tien groepen zijn Caicedo,
La Sierra, La Terraza, La Unión, Los Chatas, Los Triana, Picacho, Robledo, Trianón en Pachelly. Onder
deze groepen zijn ook allianties gevormd zoals La Oficina (los Chatas, Pachely, Picacho, La Unión,
Caicedo en Triana), de alliantie tussen La Terraza, Robledo en Trianón, en La Sierra, een criminele tak
van de Golf Clan. Dit netwerk van GDO’s in de Aburrá vallei staat in contact met zeker 86 Organized
Common Criminal Organization (GDCO) in de metropole zone.340
IISS schrijft dat voormalige no-go areas in de stad via toerisme, openbaar vervoer en openbare
diensten geïntegreerd zijn in de stedelijke maatschappij. Al wijst ISS ook op de voortdurende
territoriale invloed van criminele bendes.341
Criminele bendes opereren in de perifere buurten van de stad waar hun acties zorgen voor
ontheemding, merkt het Internal Displacement Monitoring Center (IDMC) op. 342 Zo stelt het artikel
op de website elparchedelcapuchino.com dat de gemeente Bello wordt geteisterd door een dispuut
tussen Pachelly en El Mesa.343 Caracal Radio bericht over een onderzoek van de lokale ombudsman
naar verdwijningen van personen in Bello.344 In Medellín, Envigado en Sabaneta zijn de gevolgen van
de bendeoorlog tussen Trianón en La Terraza wijd voelbaar. In Communa 13 heerst de strijd om de
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controle van afpersing en huurgelden tussen Coco en la Agonía.345 De redenen waarom burgers
vluchten zijn meervoudig: doelgericht bendegeweld zoals seksueel geweld, rekrutering, afpersing en
bedreigingen aan de ene kant en algemeen geweld door bijvoorbeeld vuurgevechten tussen bendes
onderling of tussen een bende en de politie anderzijds. Schattingen van het aantal ontheemden in
Medellín gaan van 5.000 tot 15.000 personen per jaar. In veel gevallen vluchten mensen naar andere
buurten in de stad. IDMC stelt dat de meeste incidenten van intra-urbane ontheemding in Medellín te
maken hebben met geweld van straatbendes.346
Het aantal moorden in Medellín is gestegen sinds 2015, voornamelijk vanwege een escalerende oorlog
tussen bendes verbonden met de Oficina de Envigado en hun paramilitaire rivalen, de AGC, die bendes
in het westen van de stad controleren.347 In 2018 vinden 626 moorden plaats in Medellín, een stijging
van 7,6 procent ten opzichte van 2017. Zestig procent van deze moorden zijn gelinkt aan confrontaties
tussen georganiseerde criminele bendes, schrijft de krant El Tiempo.348 Het merendeel van het
bloedvergieten vindt plaats in Comuna 13, een district in de westelijke buitenwijken van de stad.
Bendes, ook gekend als combos, vechten er voor de controle van de drugshandel en de monopolie op
afpersingspraktijken.349
Ook het aantal straatovervallen - die veel meer slachtoffers maken dan de moordpartijen - is gestegen.
In 2018 worden 21.079 straatovervallen geregistreerd, een stijging van 320 procent in drie jaar.
Vijftien procent van de inwoners van Medellín geven aan het slachtoffer te zijn van een overval in
2018. De website Colombia Reports verduidelijkt dat de meeste misdaden niet gemeld worden omdat
mensen weten dat het rechtssysteem en de politie in de stad corrupt zijn.350
Voorts is er het fenomeen van afpersing. PARES verwijst naar verschuivingen in de geografie van
afpersing, waarbij ook kleine bedrijven moeten betalen aan criminele groepen in Medellín. Ook
vermeldt de studie het eeuwenoude fenomeen van onzichtbare grenzen, waarbij mensen die het
grondgebied van een bende willen oversteken, moeten betalen. IISS haalt aan dat naar schatting 90
procent van alle bussen in Medellín onderhevig zijn aan afpersing.351
De website van de metropole regio van de Aburrávallei geeft aan dat de laatste jaren veel geïnvesteerd
is in openbare veiligheid, van het plaatsen van honderden camera’s tot het verbeteren van de mobiliteit
en het vormen van extra veiligheidspersoneel. Colonel Pablo Ruiz Garzón van de politie-eenheid van
Medellín benadrukt het belang van technologie om misdaad te bestrijden en stelt als voorbeeld dat
dankzij de monitoring via camera’s de moordcijfers met 19 procent gedaald zijn in Itagüí. Hij wijst
verder op een daling in het aantal verkeersongevallen, overvallen en diefstallen. Waar deze cijfers
vandaan komen en hoe de dalingen berekend werden, wordt niet toegelicht.352

6.5.3. Cali
Cali is de hoofdstad van het departement Valle de Cauca. De stad telt 21 comunas of gemeentes.
Andrés Villamizar, veiligheidssecretaris van Cali, stelt dat zo goed als alle nationale problemen
aanwezig zijn in de stad. Uit onderzoek van het ministerie van Veiligheid van Cali en het UNODC blijkt
dat er een hoge aanwezigheid van illegale gewassen is in de gemeentes in de nabijheid van de
hoofdstad. Dit maakt de stad interessant voor verschillende illegale groepen. Onder meer het José
María Becerra front van de ELN, de FARC-EP, de EPL of Los Pelusos en verschillende georganiseerde
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gewapende groepen zoals de AGC zijn aanwezig in de stad. Vanuit Cali opereren criminele structuren
die tentakels hebben in andere regio’s van het land. Bovendien hebben zowel de stad Cali als het
departement Valle del Cauca te kampen met een groot aantal IDP’s, algemene onveiligheid, afpersing
en smokkelpraktijken.353
Een recent auditrapport van UNODC stelt dat er 182 groepen gelinkt aan illegale en criminele
structuren met verschillende niveaus van organisatie aanwezig zijn in de stad, schrijft El Espectador.
De studie geeft ook aan dat het mogelijk is om deze illegale groepen te lokaliseren. 119 bendes die
voornamelijk gewijd zijn aan diefstal en distributie van drugs bevinden zich in zes gemeenten/wijken
van de stad Cali. Vijf wijken bevinden zich in het oosten van de stad, namelijk Desepaz (comuna 21),
La Unión (comuna 16), El Vallado (comuna 15), Alfonso Bonilla (comuna 14) en Poblado (comuna 13)
– samen vormen deze comunas de regio Aguablanca -, en één in het westen, de 20e comuna of
Siloe.354

De gemeenten van Cali [vertaling]355

Het aantal moorden is de laatste vijf jaar aan het dalen in Cali. Desondanks kent de stad het hoogste
percentage van moorden in Colombia, 51 per 100.000 inwoners in 2017 en 46,7 moorden per 100.000
inwoners in 2018. Hoewel Cali praktisch een dubbel percentage haalt vergeleken met het nationale
gemiddelde (25), zijn deze cijfers de laagste van deze eeuw.356 Dit is volgens Insight Crime te wijten
aan de aanwezigheid van huurmoordenaars op zoek naar werk en de proliferatie van criminele bendes
die vechten over de controle van de lokale drugsmarkt.357 De strategische locatie van de stad wordt
tevens aangehaald als oorzaak voor het hoge moordpercentage. Zo ligt Cali op een internationale
smokkelroute, dichtbij de haven van Buenaventura die instaat voor de meerderheid van de
drugsexport, en zijn de twee departementen rond de stad goed voor 40 procent van de cocateelt in
het land.358 De meeste moorden vinden plaats in de regio Aguablanca, een aantal verarmde en
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verwaarloosde districten in het oosten van de stad.359 Straatcriminaliteit blijft evenwel de meest
voorkomende vorm van misdaad en treft ook het meeste mensen. Gewapende overvallen zijn in 2017
gestegen in heel Colombia, maar de stijging was het hoogst in Cali.360
Insight Crime merkt verder op dat het beperkte aantal politiemensen in de stad, ongeveer 6.000
officieren voor 2,5 miljoen inwoners een extra uitdaging vormt voor het stadsbestuur. 361 Volgens
America Nuestra hebben de autoriteiten de afgelopen jaren een aanzienlijke vermindering van geweld
en criminaliteit gerealiseerd dankzij preventieprogramma's en stedelijke resocialisatieprogramma’s.362

7. IDP’s
7.1. Algemeen
Conflicten tussen illegale gewapende groepen, veel daarvan in voormalig FARC-EP gecontroleerd
gebied, zagen vorig jaar de gedwongen ontheemding aanzienlijk toenemen. 363 Het IDMC rapporteert
145.000 nieuwe ontheemden gelinkt aan het conflict en geweld in Colombia doorheen 2018. Het
grootste deel van deze nieuw ontheemden in 2018, zowat 30.000 personen, komt voort uit de
gevechten tussen de ELN en EPL in de Catatumbo regio in Norte de Santander.364 UARIV haalt een
substantiële stijging aan in het aantal incidenten van massale ontheemding.365 FIP berekent dat het
aantal slachtoffers van gedwongen ontheemding met bijna de helft gestegen is, met
33.327 slachtoffers bij ongeveer 130 incidenten in 2018 vergeleken met 17.495 slachtoffers bij
ongeveer 65 incidenten in het voorgaande jaar.366 Ook uit de gegevens van Monitor blijkt dat ongeveer
34.000 mensen het slachtoffer geworden zijn van gedwongen ontheemding doorheen 2018.367
Volgens de gegevensdatabank Monitor, gevoed met de steun van partners in het veld, zijn er tussen
januari en april 2019, in de context van gewapend geweld, ten minste 8.645 mensen ontheemd in
29 grootschalige incidenten.368 De meest recente gegevens van UNHCR tonen 13.447 nieuw
ontheemden gelinkt aan het gewapend conflict in de eerste helft van 2019.369 De schattingen van
IDMC liggen hoger. De organisatie stelt dat 53.000 mensen ontheemd raakten in de eerste helft van
2019, waarvan 39.000 mensen omwille van het gewapend conflict.370 Op 23 september 2019 heeft
Monitor reeds 18.615 slachtoffers van ontheemding geregistreerd, 17.487 van hen zijn het slachtoffer
van grootschalige ontheemding en 1.128 zijn het slachtoffers van individuele ontheemding. 371 De
ombudsman bericht op 9 oktober 2019 over 58 incidenten van massale ontheemding en een totaal
aantal ontheemden van 15.140 tussen januari en begin oktober van 2019.372
Naast de nieuw ontheemden leven in Colombia tevens ongeveer 5,8 miljoen langdurig ontheemden
op het einde van 2018 volgens IDMC.373 Volgens schattingen van UNHCR heeft Colombia het grootste
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aantal internally displaced persons (IDP’s) ter wereld, ongeveer 7,7 miljoen mensen in maart 2018.374
De Victim’s Unit (Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas, UARIV) stelt dat
ongeveer 8,5 miljoen Colombianen ontheemd zijn375, en het slachtofferregister van de regering (RUV)
stelt dat er 7,47 miljoen mensen intern ontheemd zijn op 1 maart 2019. Dit staat gelijk aan 15 procent
van de totale bevolking van Colombia.376

7.2. Getroffen gebieden
Een kaart van UNCHR uit januari 2019 toont dat de departementen Nariño, Cauca, Antioquia en Norte
de Santander het hardst getroffen worden door ontheemding.377 ACAPS stelt dat daarnaast de
departementen Chocó en Valle del Cauca hard getroffen worden.378 De New Humanitarian geeft in juli
2019 aan dat grote aantallen mensen rurale regio’s ontvluchten, vooral in de departementen Chocó,
Cauca en Arauca.379 Uit de gegevens van Monitor blijkt tevens dat de zwaarste getroffen
departementen Nariño (6.562 ontheemden), Norte de Santander (2.215), Valle del Cauca (2.671),
Córdoba (3.365), Antioquia (1.478) en Chocó (1.588) zijn.380 In zijn rapport van 9 oktober 2019 geeft
de ombudsman aan dat Nariño het zwaarst getroffen wordt door ontheemding, gevolgd door Córdoba,
Valle del Cauca, Norte de Santander, Chocó en Antioquia.381
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Weergave van incidenten van massale ontheemding voor januari 2019382

De volgende twee kaarten over humanitaire noodtoestanden in maart en april 2019 van UNOCHA
tonen dat incidenten van massale ontheemding en confinement voornamelijk voorkomen in gebieden
waar tevens veel gewapende incidenten plaats vinden, zoals in de departement Chocó, Córdoba,
Nariño en Norte de Santander.383
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Humanitaire noodgevallen in Colombia tussen maart en april 2019384
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Humanitaire noodgevallen in Colombia tussen maart en april 2019385

Hoewel de aandacht vaak gericht is op evenementen van massale ontheemding, wat verwijst naar
ontheemding van 50 of meer personen, geeft het German Institute of Global and Area Studies (GIGA)
aan dat 80 procent van de ontheemden in Colombia hun huis of regio verlaten in kleine groepen tot
maximaal 50 mensen, ook aangeduid als individuele verplaatsing.386 Het pad, het tempo en het
migratiepatroon van ontheemden zijn variabel. Sommige IDP’s vluchten meteen een grotere afstand,
weg uit het conflictgebied. Anderen reizen in eerste instantie een korte afstand, bijvoorbeeld een
onderkomen bij familieleden of kennissen, voordat ze naar elders verhuizen. 387 Veel ontheemden
zoeken een onderkomen in informele nederzettingen of sloppenwijken in steden binnen het eigen
departement of grotere stedelijke gebieden zoals Bogotá, Medellín of Cali, eerder dan in kampen.388
UNHCR geeft in februari 2017 aan dat ten minste 50 procent van alle geregistreerde IDP’s zich vestigen
in de sloppenwijken en perifere wijken van de 27 grootste steden in Colombia, wat overeenkomt met
ongeveer 3,6 miljoen mensen die zich gevestigd hebben in grote en middelgrote steden. 389 The New
Humanitarian schrijft bijvoorbeeld over binnenlandse ontheemden die, met de bedoeling om zich te
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vestigen in Bogotá, eindigen in Soacha Alta. Soacha Alta is een illegale nederzetting op de bergwand
boven de stad Soacha op de rand van Bogotá. De nederzetting wordt geteisterd door criminele bendes.
Omdat de sloppenwijk een illegale nederzetting is bestaat er quasi geen infrastructuur voor de
inwoners. Er zijn geen watervoorzieningen of rioleringen en er is enkel elektriciteit die illegaal wordt
afgetapt. De veiligheidsdiensten zijn er volledig afwezig, schrijft The New Humanitarian. 390
Meervoudige intrastedelijke of interstedelijke ontheemding als gevolg van bedreigingen en geweld
door criminele bendes en gewapende groepen is veelvoorkomend. Nieuwe incidenten van ontheemding
komen nog steeds voor, al benadrukt UNOCHA dat het grootste deel van de IDP’s gedurende jaren of
zelfs decennia in een voortdurende staat van ontheemding verkeert.391

7.3. Oorzaken en triggers van ontheemding en langdurige ontheemding
Net zoals het migratiepatroon van ontheemden variabel is, is elke episode van ontheemding anders,
variërend in schaal van een enkel individu of huishouden tot massale ontheemding van hele
gemeenschappen. De trigger kan een confrontatie met geweld zijn, maar evengoed het preventief
voorkomen van geweld.392 Sommigen voelen zich gedwongen te vertrekken omdat gewapende
groepen uit zijn op hun grond of als gevolg van gewapende confrontaties tussen groepen. Anderen
worden vervolgd of bedreigd omdat ze misdaden voor het gerecht brengen, of vanwege hun
vermeende aansluiting bij een gewapende groep, een politieke overtuiging of seksuele geaardheid.
Afpersing en angst voor gedwongen rekrutering zijn tevens veelvoorkomende triggers van
ontheemding. Ook seksueel geweld wordt aangehaald als reden voor vertrek. 393 Lokale instellingen
ontbreken in veel gebieden de capaciteit om de rechten van ontheemden en gemeenschappen die het
risico lopen op ontheemding te beschermen.394
Afro-Colombiaanse en inheemse gemeenschappen worden in grotere mate getroffen door
ontheemding, en maken 45 procent van het totale aantal IDP’s uit in 2018.395 ACAPS stelt dat deze
gemeenschappen extra kwetsbaar zijn door de afwezigheid van staatsinstellingen in de departementen
Chocó en Cauca en de territoriumstrijd die zich in deze gebieden afspeelt tussen de FARC-EP, de AGC
en Mexicaanse kartels.396
Ook de oorzaken van langdurige en meervoudige ontheemding zijn veelzijdig en complex. Veel IDP’s
willen integreren in hun nieuwe leefomgeving maar worden gehinderd door het feit dat ze in irreguliere
nederzettingen wonen waar geen staatsinstellingen en diensten aanwezig zijn. Nieuw ontheemden
verhuizen immers vooral naar de armste en gevaarlijkste buurten gekenmerkt door gebrek aan
sanitaire voorzieningen, riolering, voedselonzekerheid en ondervoeding. Sommige IDP's slapen
aanvankelijk in geïmproviseerde tenten. Verhuizen van de straat naar een stabieler onderkomen
betekent vaak dat een heel gezin een enkele kamer deelt.397 Nieuwe IDP's hebben weinig
vooruitzichten op werk en een beperkt repertoire van stedelijke beroepsvaardigheden, wat leidt tot
economische afhankelijkheid.398 In de onmiddellijke nasleep van een ontheemding vertrouwen mensen
vooral op voedseldistributie en solidariteit van lokale gemeenschappen. Tijdens langdurige
verplaatsing worstelen mensen om alternatieven voor levensonderhoud te vinden. Boeren hebben niet
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langer toegang tot hun land en lopen het risico om het plant- of oogstseizoen te missen.399 Ook is er
een gebrek aan mogelijkheden voor de jeugd wat hoger onderwijs betreft.400 Armoede en
werkeloosheid liggen volgens UNOCHA tot drie maal hoger bij IDP’s dan bij de gemiddelde
Colombiaanse burger.401 IDMC schrijft in 2017 dat 80 procent van de ontheemden in Colombia onder
de armoedegrens leeft, één op de drie zelfs in extreme armoede, en meestal in een omgeving waar
criminaliteit en geweld alomtegenwoordig zijn. Dit biedt georganiseerde criminele bendes een
gemakkelijke mogelijkheid om kinderen en jongeren te werven van wie de familie het niet kan
veroorloven hen te voeden.402
Het voortdurende conflict, de onveiligheid en de afwezigheid van de staat in de regio van herkomst
alsook de criminaliteit en het geweld in de toevluchtsoorden van IDP’s zorgen voor opeenvolgende
episodes van ontheemding en intra- en interstedelijke ontheemding.403 Voortdurende blootstelling aan
criminaliteit en geweld kenmerken het leven in de verarmde wijken of barrios bevolkt door IDP’s.
Bende-activiteit is alomtegenwoordig. Colombiaanse stedelijke gebieden bestaan volgens het artikel
van Schultz en Oquenda uit micro-territoria waar verschillende guerrillafacties, narco-paramilitaire
bendes of criminele bendes de controle in handen hebben. Sommige ontheemden bevinden zich in de
nabijheid van dezelfde gewapende groepen die hen uit hun herkomstregio verdreven hebben.404

7.4. De Victims’ Law: humanitaire bijstand, compensatie en landrecuperatie
Colombia heeft wetten die geavanceerde steunmaatregelen voorschrijven voor slachtoffers van het
gewapend conflict, intern ontheemden en mensen die het land ontvlucht zijn als gevolg van het
conflict, inclusief maatregelen voor humanitaire hulp en bijstand, compensatie en teruggave van
eigendom. Deze maatregelen zijn onder andere vastgelegd in wet 1448 uit 2011, de Victims and Land
Restitution Law of kortweg Victims’ Law. Ook het vredesakkoord van 2016 voorziet in compensatie
van slachtoffers.405 De regering heeft tevens een departement bevoegd met de rechten van
slachtoffers van het gewapend conflict, de Victims Unit (Unidad para la Atencion y Reparacion Integral
a las Victimas, UARIV), en een register van slachtoffers of RUV opgericht.406 Het RUV houdt het aantal
slachtoffers van het conflict bij. Die cijfers omvatten het totale aantal ontheemden sinds 1985. In
samenwerking met IDMC houdt Colombia het register actueel door overleden mensen en mensen die
een duurzame oplossing bereikt hebben te schrappen.407
De realiteit is evenwel complex. De bestaande mechanismen zijn overbelast door de grote schaal van
ontheemding, waardoor zelfs diegenen die op de hoogte zijn van hun rechten vaak geen toegang
krijgen tot vergoedingen en compensatie.408 8,8 miljoen mensen hebben zich aangemeld als
slachtoffer van het conflict, waarvan 7 miljoen aanvaard zijn als slachtoffer en dus opgenomen zijn in
het RUV.409 Ongeveer 10 procent daarvan heeft tot op heden de compensatie waar ze recht op hebben
gekregen.410 Internationale organisaties en ngo’s rapporteren dat een gebrek aan lokale capaciteit om
ontheemden te registreren in regio’s waar veel ontheemding voorkomt bijstand aan de slachtoffers
vertraagt. Deze vertragingen worden verder toegeschreven aan onder meer personeelstekorten en
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een gebrek aan fondsen. Ngo’s nemen de verantwoordelijkheid voor humanitaire bijstand aan recent
ontheemden zelf in handen uit bezorgdheid. De toegang van nationale en internationale
hulporganisaties tot de recent ontheemden wordt evenwel belemmerd door de moeilijke
veiligheidssituaties in deze gebieden.411
UARIV werd gecreëerd onder wet 1448 om de integratie, bijstand en vergoedingen voor slachtoffers
van het gewapend conflict te regelen. Slachtoffers van gevechten, aanvallen, bedreigingen, seksueel
geweld, gedwongen onteigening en ontheemding, familieleden van verdwenen of gedode personen,
slachtoffers van landmijnen, ontvoering en marteling komen allen in aanmerking om als slachtoffers
geregistreerd te worden in het slachtofferregister.412
Wanneer een persoon ontheemd is en aanspraak wil maken op bijstand, moet die eerst een verklaring
afleggen op het bureau van de ombudsman (Defensoria del Pueblo), het bureau van de Procureurgeneraal (Procuraduria) of de lokale gemeente (Personeria). Deze verklaring wordt vastgelegd in een
vast formulier dat moet worden ondertekend door de aanvrager en de aanwezige ambtenaar. De
informatie in de aanvraag moet zo volledig en nauwkeurig mogelijk zijn zodat de UARIV een juiste
beoordeling kan maken over de inclusie van het slachtoffer in het slachtofferregister. De aanvrager
dient geen bewijsstukken voor te leggen. Aanvragen om ingeschreven te worden in het RUV worden
beoordeeld op het nationale niveau, maar de gemeenteambtenaren in het lokale UARIV-kantoor zijn
in staat onmiddellijke bijstand te voorzien terwijl de registratie lopende is.413 Een beslissing kan tot
60 werkdagen in beslag nemen, staat te lezen op de officiële website van UARIV.414 Verschillende
bronnen geven evenwel aan dat IDP’s vertraging ondervinden bij het ontvangen van reacties op hun
aanvraag.415 Eens een slachtoffer is opgenomen in het register komt hij of zij in aanmerking om steun
te krijgen via de nationale mechanismen. De overheid voorziet in een beroepsprocedure in het geval
van weigering.416
Slachtoffers hebben recht op humanitaire bijstand om te voldoen aan hun noden gerelateerd aan de
ontheemding. Deze bijstand omvat medische en psychologische hulp, tijdelijke huisvesting,
voedselhulp en non-food items. Naast humanitaire hulp biedt de overheid economische compensatie
voor gebeurtenissen geleden tijdens het conflict; een huishouden dat gedwongen ontheemd is heeft
bijvoorbeeld recht op 17 tot 27 keer het minimummaandloon, wat overeenkomt met ongeveer 4.000
tot 6.500 USD.417 Volgens UNOCHA lopen de kosten op tot één miljard euro per jaar voor de komende
tien jaar, een som die de regering niet heeft. Omwille van deze budgettaire redenen dient UARIV
prioriteiten te stellen en neemt het grootste deel van de door de regering gegeven steunmaatregelen
de vorm van humanitaire bijstand aan.418 Deze bijstand is beperkt in tijd en beperkt zich tot
voedselbonnen, kookgerei, toiletartikelen, bonnen voor lokaal transport, medische en psychologische
bijstand en tijdelijk onderdak. De bijstand wordt gegeven zolang het onderzoek van UARIV bezig is.
Daarna wordt bepaald of de bijstand kan stopgezet worden.419
Naast humanitaire hulp en compensatie, hebben diegene die hun eigendom verloren hebben als gevolg
van het conflict recht op landrestitutie, ongeacht of ze gedwongen waren het betreffende onroerend
goed te verkopen. Om dit proces te starten moet een aanvrager het verloren landgoed registreren bij
het register van gestolen en achtergelaten gronden (Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
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Forzosamente). Een rechter onderzoekt de aanvraag en maakt een beslissing.420 Een onduidelijke
status van eigendommen in de herkomstregio bemoeilijkt het proces van restitutie.421 In sommige
gevallen zijn gewapende groepen nog aanwezig in de regio van herkomst, of is er een risico op
terugkeer van de gewapende groepen. Het land van de slachtoffers is mogelijks bezet of verwoest.422
Slachtoffers die niet in staat zijn hun voormalig huis terug te krijgen, maken ook kans om een stuk
land te krijgen elders in het land.423
In januari 2019 hebben reeds 962.815 mensen een compensatie verkregen. Dit aantal is evenwel
slechts tien procent van de slachtoffers. Een groot aantal slachtoffers wacht nog steeds op
compensatie. Het proces om compensatie aan te vragen is prijzig omwille van de vele verplaatsingen
die aanvragers moeten doen en intensief omwille van de dagen werk die erin kruipen.424
Verschillende bronnen wijzen erop dat slachtoffers zich soms niet durven registreren uit angst voor de
gewapende groepen die aan de basis liggen van hun ontheemding. De ELN en georganiseerde
misdaadbendes gebruiken immers geweld, intimidatie en desinformatie om ontheemden te
ontmoedigen om zich bij de overheid te registreren.425

8. Migratie vanuit Venezuela
Bovenop de binnenlandse problemen beschreven in deze COI Focus, wordt Colombia geconfronteerd
met een groeiend aantal Venezolaanse migranten. Sinds de Venezolaanse economische en politieke
crisis dramatisch verergerde in 2017, zijn meer dan een miljoen Venezolanen naar Colombia
gevlucht.426 Zij vervoegen de rangen van intern ontheemden die in diezelfde periode ontheemd
raakten en de Colombianen die in de voorbije halve eeuw van het conflict ontheemd raakten en nog
niet naar huis terugkeerden.427 UNHCR vermeldt dat Colombia midden 2019 1,4 miljoen Venezolanen
herbergt.428 Het zijn lang niet enkel de departementen op de grens met buurland Venezuela die de
gevluchte Venezolanen ontvangen, maar het volledige land. Aan de kust en in grote steden als Bogotá,
Medellín en Cali voelen de gastgemeenschappen een toenemende druk op de reeds schaarse openbare
diensten.429 Jozef Merkx, de vertegenwoordiger van UNHCR in Colombia, zegt dat de regio’s die het
meest nood hebben aan humanitaire operaties de regio Catatumbo in Norte de Santander, de regio
Bajo Cauca in Antioquia, zuidelijk Córdoba en de departement Nariño en Chocó zijn.430
De regering in Bogotá heeft een open en ondersteunende aanpak gekozen voor de instroom van
Venezolanen.431 Meer dan 676.093 Venezolanen zijn officieel geregistreerd in Colombia in september
2019.432 Daarenboven maakt een recent ingevoerde wet het mogelijk dat 25.000 kinderen geboren in
Colombia van Venezolaanse ouders de Colombiaanse nationaliteit verwerven.433
De grote instroom van Venezolaanse migranten brengt evenwel ook veiligheidsproblemen met zich
mee. De humanitaire steun en zorg voor de Venezolanen vraagt aanzienlijke publieke middelen, wat
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in toenemende mate leidt tot tegenstrijdige doelen die het vredesproces mogelijks verzwakken,
betoogt SWP.434 Militaire commandanten vertellen Reuters in juni 2019 dat 30 procent van de
gewapende rebellen in de oostelijke grensstreek van Colombia Venezolanen zijn, die de wapens
opnemen tegen betaling of in ruil voor voedsel. Gewapende groepen mikken op Venezolanen omdat
ze gemakkelijker te rekruteren zijn dan Colombianen.435 Nationaal zijn 10 procent van de strijders van
gewapende groepen van Venezolaanse nationaliteit.436 Venezolanen worden daarnaast ook massaal
ingezet in de cocateelt.437 Naast de grote omvang van de migratie en de veiligheidsrisico’s hieraan
verbonden, is er tevens de mogelijke Venezolaanse steun aan Colombiaanse gewapende groepen. De
politieke situaties in Colombia en Venezuela raken steeds meer met elkaar verwikkeld, besluit onder
meer The New York Times.438
De fragiele vrede in Colombia wordt volgens ICG bedreigd door geweld op het platteland en de
humanitaire kosten van het opvangen van Venezolaanse vluchtelingen. Terwijl het platteland nog
steeds wordt geteisterd door geweld, de cocateelt in de lift zit en gewapende groepen groeien,
veroorzaakt de recente toevloed van 1,3 miljoen Venezolaanse migranten een enorme humanitaire
nood, die ook ten koste komt van de miljoenen binnenlands ontheemde Colombianen die hun huizen
zijn ontvlucht vanwege gewapend conflict in de afgelopen decennia. 439 De gezondheidsdiensten en
humanitaire hulp raken overbevraagd, in het bijzonder in gemeenschappen in gebieden langs de grens
tussen Colombia en Venezuela, waaronder de departementen Arauca, La Guajira en Norte de
Santander.440

9. Impact van het geweld op het dagelijkse leven
In bovenstaande hoofdstukken is hier en daar ingegaan op de impact van het geweld op het dagelijks
leven van de bevolking in de door conflict getroffen gebieden. In dit hoofdstuk worden een aantal
algemene zaken verder uitgeklaard.
De impact van het geweld kent regionale verschillen, en treft de bevolking op het platteland harder
dan de stedelingen. Drie jaar na het vredesakkoord ligt het niveau van geweld lager dan in de periode
voor het tekenen van het vredesakkoord, maar is de socio-economische situatie in veel rurale gebieden
amper verbeterd. Armoede treft een derde van de rurale bevolking, het dubbele van de armoedecijfers
in de steden, volgens de Wereldbank. Meer geïsoleerde rurale gebieden hebben nog hogere
armoedecijfers. Sociale uitsluiting, sterftecijfers en voedselonzekerheid liggen ook hoger bij vrouwen,
inheemse bevolking en Afro-Colombianen op het platteland.441 De kustregio en het departement
Guajira worden het zwaarst getroffen door armoede en tekorten, stelt het World Food Program (WFP),
voornamelijk ook door het toedoen van natuurrampen.442 In het vredesakkoord van 2016 is een
hoofdstuk over plattelandshervormingen opgenomen met als doel de onderontwikkeling en
ongelijkheid in ruraal Colombia aan te pakken. De implementatie van deze maatregelen verloopt
evenwel stroef en loopt ver achter op schema. Boeren in de door conflict getroffen gebieden wachten
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op de regering voor de aanleg van wegen, het bewerkstellingen van proper water en sanitaire
voorzieningen, en de investeringen in onderwijs en gezondheidsvoorzieningen.443

9.1. Toegang tot voedsel en bestaansmiddelen
Colombia ervaart een voortdurende verslechtering van voedingsindicatoren beïnvloed door de
gemengde migratiestromen vanuit Venezuela en door structurele tekortkomingen in
voedselveiligheidssystemen op plattelandsniveau. Doorheen 2018 is de voedselzekerheid en
voedingssituatie van kwetsbare plattelandsgemeenschappen in Colombia aanzienlijk verslechterd tot
een situatie waarin 4,5 miljoen mensen het risico lopen op voedseltekorten, schrijft de Food and
Agriculture Organization (FAO). Een van de belangrijkste oorzaken is dat, ondanks de ondertekening
van het vredesakkoord tussen de regering en de FARC-EP in november 2016, het geweld is
doorgegaan, met een nieuwe dynamiek van selectief geweld, bedreigingen, massale ontheemding en
confinement gelinkt aan de reorganisatie van gewapende bendes en machtsgeschillen. Er zijn
momenteel 8 miljoen ontheemden en er wonen zo’n 18 miljoen mensen in door conflicten getroffen
gebieden, stelt de FAO.444
Het conflict, natuurrampen en de alarmerende situatie in Venezuela die tot een grote migratiecrisis in
Latijns-Amerika hebben geleid, hebben de landbouwproductie en de toegang tot en beschikbaarheid
van voedsel voor rurale gemeenschappen in Colombia aanzienlijk beïnvloed, en hun op landbouw
gebaseerde levenswijze ondermijnd. In een poging om te gaan met deze moeilijkheden gaan mensen over
tot illegale productie van gewassen en illegale mijnbouw.445 Het gebrek aan kansen en de armoede leiden
ertoe dat landelijke gemeenschappen illegale economische activiteiten zoals cocateelt als het enige
redmiddel zien om te overleven, waardoor ze worden blootgesteld aan gewapende en criminele
groeperingen die deze economieën beheersen.446
Het vredesakkoord van 2016 bevat een substitutieprogramma voor illegale gewassen. De regering
handelt traag en gewapende groepen bedreigen cocaboeren die campagne voeren voor of deelnemen
aan het programma. Onder het substitutieprogramma vernietigen de boeren vrijwillig hun gewassen
in ruil voor een maandelijkse wedde van ongeveer 300 USD per familie en andere voordelen zoals
technische bijstand om andere producten te telen en te verkopen. Bijna 100.000 families namen reeds
deel aan het programma. De overheid heeft moeite om hun engagementen ten opzichte van deze
families na te komen. The New Humanitarian geeft bijvoorbeeld aan dat geen van de deelnemende
families in Putumayo technische assistentie ontvangen heeft, ook al is reeds meer dan 10.000 hectare
coca vernietigd. Er zijn ook meldingen van vertragingen in het verkrijgen van de maandelijkse wedde.
Minder dan 10 procent van de deelnemende families hebben alle voordelen die hen toekomen
ontvangen.447
Zonder de cocateelt hebben veel families het moeilijk om voedsel op tafel te krijgen. Er is tevens een
grote behoefte aan wegen om legale gewassen naar de markten te transporteren. Deze wegen
ontbreken grotendeels in regio’s waar cocaproductie sterk staat (zie verder).448
Bovendien maken de aanwezigheid van landmijnen en explosieven het levensonderhoud en de
broodwinning van burgers zeer moeilijk, stelt Halo Trust. Families zijn bang om hun land te bewerken
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uit angst voor ongevallen.449 In de onmiddellijke nasleep van een ontheemding vertrouwen mensen
vooral op voedseldistributie en solidariteit van lokale gemeenschappen.450

9.2. Toegang tot gezondheidszorg
Meer dan 1,4 miljoen mensen in Colombia, voornamelijk in de Pacific regio langs de Stille Oceaan,
hebben extra medische hulp nodig. De toegang van inheemse en Afro-Colombiaanse gemeenschappen
langs de Stille Oceaan tot gezondheidszorg wordt belemmerd door de lange afstanden en een gebrek
aan medisch personeel en uitrusting. Burgers die gewond zijn geraakt tijdens confrontaties worden
vaak achtergelaten omdat de vijandelijkheden doorgaan. Mobiliteitsbeperkingen, hierboven reeds
aangehaald, voorkomen dat ambulances en gezondheidswerkers de getroffen personen bereiken.451
In de grensstreek met Venezuela is de capaciteit en de kwaliteit van de gezondheidszorg onvoldoende,
valt te lezen in het HRP van Colombia voor 2019.452
Er is een grote nood aan psychosociale ondersteuning. In grotere steden wordt dergelijke
ondersteuning aangeboden door lokale organisaties, maar dergelijke ondersteuning ontbreekt in
plattelandsgebieden en wordt niet aangeboden bij noodhulp.453

9.3. Toegang tot onderwijs
Hoewel de Colombiaanse grondwet vereist dat kinderen van vijf tot vijftien jaar naar school gaan,
krijgen momenteel ongeveer 1,2 miljoen Colombiaanse kinderen (11% van alle kinderen van
schoolgaande leeftijd) geen formeel onderwijs.454 Colombia Reports schrijft dat Colombia meer uitgeeft
aan onderwijs dan het geval is in de meeste ontwikkelde landen. Onderwijs in Colombia is toegankelijk,
maar grote verschillen in regio en tussen mensen met verschillende inkomens resulteren in een
systeem dat rijke stedelingen begunstigt. De inschrijvingspercentages voor drie- tot vijfjarigen
variëren van 80 procent of minder in landelijke gebieden tot meer dan 90 procent in stedelijke
gebieden. 83 procent van de kinderen tussen 11 en 12 gaan naar de middelbare school in Colombia.
Het verschil tussen stad en platteland bedraagt hier 14 procent waarbij ongeveer 73 procent van de
11 en 12- jarigen op het platteland naar de middelbare school tegenover 87 procent in de steden. 455
Kinderen op het platteland van Colombia verlaten de school ook vaker vroegtijdig dan studenten in
stedelijke omgevingen. Er zijn veel redenen waarom kinderen de school verlaten, zoals een beperkte
bereikbaarheid van scholen door lange afstanden en beperkte infrastructuur, de aanwezigheid van
landmijnen en explosieven, de schoolonderbrekingen door gewapende confrontaties, beschadigde en
beperkte infrastructuur, of de onzichtbare grenzen waar kinderen in buurten die door bendes worden
bestuurd mee te maken hebben. In de Pacific regio worden scholen ook ingezet als opvangcentra voor
ontheemden. Natuurrampen, die veel voorkomen in de departementen aan de kust, beschadigen
schoolinfrastructuren.456 UNOCHA meldt dat de aanwezigheid van explosieven en de trieste staat van
de infrastructuur een grote negatieve impact heeft op scholing in de departementen La Guajira, Norte
de Santander, Arauca en Vichada. Ook hier worden scholen ingezet als opvangcentra voor ontheemden
en migranten vanuit Venezuela.457
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Illegale gewapende groepen en bendes richten zich ook op scholen om studenten te werven als leden.
Schoolgaande kinderen worden voorts verplicht om drugs of wapens te verkopen of raken betrokken
bij commerciële seksuele uitbuiting.458 Dergelijke zaken worden in het HRP gemeld voor de Pacifische
kust en de zuidelijke departementen van Colombia zoals Putumayo, Caquetá, Meta en Guaviare. 459
Volgens Colombia Reports raken duizenden kinderen in Nariño, Cauca, Antioquia en Norte de
Santander betrokken bij drugshandel en criminele groepen vanwege nalatigheid van de staat, een
gebrek aan institutionele steun onder meer voor onderwijs en de boom in de cocateelt.460 Uit het
rapport van IISS komt naar voren dat deze focus op schoolgaande kinderen en de aanwezigheid van
gewapende groepen ook voorkomt in steden zoals Bogota.461

9.5. Bewegingsvrijheid, transportmiddelen en veiligheid op de verkeersaders
Colombia wordt door de Andes opgesplitst in drie delen. De Pacific regio wordt gekenmerkt door de
jungle. Deze geografische kenmerken maken het moeilijk om een transportnetwerk uit te bouwen. De
gemiddelde kosten voor weginfrastructuur liggen immers een pak hoger, maar liefst vier maal hoger
dan in de VS of Europa. De wegeninfrastructuur van Colombia is 214.400 km lang in 2015, maar
slechts 12 procent daarvan is verhard en een groot deel van de secundaire en tertiaire wegen zijn in
gemiddelde of slechte staat.462 Colombia heeft slechts 1.000 kilometer aan tweebaanswegen. 463 Het
land heeft verder 900 kilometer spoorwegen. Colombia maakt tevens gebruik van de rivieren om
goederen op grote schaal te vervoeren.464
De verbindingen tussen steden onderling, en tussen het platteland en de steden, zijn gebrekkig.465 Dit
vormt een grote uitdaging voor kleinschalige boeren alsook voor de uitvoering van de bepalingen
inzake landhervormingen en gewasvervanging in het vredesakkoord van 2016, in het bijzonder het
doel om landbouwers weg te krijgen van de rendabele cocateelt met relatief lage vervoerskosten en inspanningen.466
Verschillende guerrillagroepen, paramilitaire en gewapende groepen hebben gedurende het conflict de
bestaande infrastructuur gesaboteerd.467 Een voorbeeld hiervan zijn de gewapende aanvallen van de
ELN in het begin van 2018 waarbij vrachtwagens en bussen in brand gestoken werden in Antioquia en
Arauca, en wegen gebombardeerd werden in Norte de Santander en Cesar in een poging om het land
lam te leggen.468 Het conflict heeft tevens geleid tot grootschalige schade aan infrastructuur. Vanwege
slechte civieltechnische praktijken, corruptie, natuurrampen, sabotage en de politisering van grote
infrastructuurprojecten, besteedt Colombia jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan verbetering en
wederopbouw van relatief nieuwe infrastructuur, bericht de Britse K4D helpdesk.469
Zoals reeds aan bod gekomen is in deze focus worden beperkingen in bewegingsvrijheid en
confinement door gewapende groepen gehanteerd als middel om controle te verwerven over de
bevolking en over de regio. Het beperken van de bewegingsvrijheid van burgers kent een stijging over
de laatste jaren, zoals weergegeven in volgende grafiek van de HRP van Colombia voor 2019. 470
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Overview of the number of confined people and people with restrictions on acces and mobility 2016 - 2018471

Dergelijke restricties treffen begin 2019 een miljoen mensen. Ongeveer 20.000 personen worden
getroffen door de meest extreme vorm van bewegingsbeperking, namelijk confinement. Meer dan 50
procent van de gevallen van confinement vallen voor in het departement Chocó. ACAPS licht toe dat
gewapende groepen onzichtbare grenzen instellen rond het gebied onder hun controle waarbij
iedereen die deze grenzen oversteekt een risico loopt op represailles. 472 Restricties in
bewegingsvrijheid worden niet steeds opgelegd door gewapende groepen, maar kunnen ook het
gevolg zijn van gewapende confrontaties en de aanwezigheid van explosieven, zoals onder meer in de
Catatumbo regio van Norte de Sandader, Nariño, Arauca, Guaviare and Antioquia.473
Vliegtuigreizen zitten in de lift in Colombia, met een groei van 68 procent sinds 2011 tot meer dan 35
miljoen passagiers in 2017. Colombianen maken gebruik van het vliegtuig om te reizen tussen grote
steden, onder andere door de slechte staat van de wegen en het bergachtige landschap wat busreizen
minder aantrekkelijk maakt. Een autorit tussen de grote steden van het land duurt 6 tot 18 uren,
terwijl een vliegreis een half uur tot een uur in beslag neemt.474
Colombia telt verschillende binnenlandse en internationale luchthavens in de grote steden van het
land. De website van het Colombiaanse Consulaat in Mexico lijst onder andere volgende internationale
luchthavens op: de El Dorado International Airport in Bogotá, de José María Córdova International
Airport in Rionegro (Medellín), de Alfonso Bonilla Aragón International Airport in Palmira (Cali), de
Rafael Núñez International Airport in Cartagena, de Ernesto Cortissoz International Airport in Soledad
(Barranquilla), de Gustavo Rojas Pinilla International Airport in San Andrés enzovoort.475 Colombia
Reports lijst begin 2017 de tien drukste luchthavens op. El Dorado in Bogota is de drukste luchthaven
van het land volgens de nieuwssite, gevolgd door Jose M. Cordova Airport in Rionegro, de grootste
van de twee luchthavens die de stad Medellin bedienen. Plaats drie wordt ingenomen door Alfonso
Bonilla Aragon International Airport, gelokaliseerd nabij Cali.476
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9.6. Toegang tot humanitaire hulp
De aanwezigheid van de overheid in plattelandsgebieden is pover en hindert een snelle reactie op
noodsituaties. Kleine gemeenten hebben niet altijd de capaciteit om te reageren op de behoeften van
de ontheemde bevolking.477
Volgens ACAPS wordt de toegang tot humanitaire hulp voorts gehinderd door het hoge niveau van
onveiligheid in regio’s zoals Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Valle, Choco and Nariño.
Vijandelijkheden tussen gewapende groepen en dreigingen van geweld en landmijnen beperken de
mobiliteit van de bevolking en de toegang van hulporganisaties. 478 Incidenten van confinement zijn
bijvoorbeeld geconcentreerd in landelijke gemeenschappen bevolkt door etnische minderheden,
inheemse en Afro-Colombiaanse gemeenschappen langs de Pacifische kust, en in het zuiden,
noordwesten en noordoosten van Colombia. De toegang voor humanitaire organisaties en VNagentschappen tot deze gebieden wordt gehinderd door de moeilijke bereikbaarheid van deze
gebieden en doelgerichte daden van gewapende groeperingen tegen hulporganisaties. De organisaties
en hulpverleners die het grootste doelwit vormen voor de gewapende groepen zijn de organisaties die
ontmijningsoperaties en landbouwprogramma’s uitvoeren. In 2018 worden 22 organisaties getroffen,
voornamelijk in de departementen Arauca, Narino, Caqueta, Choco, Cauca, Norte de Santander, Meta,
Guaviare, Antioquia en Zuid-Cordoba.479 Het recentste rapport over de werking van de VNverificatiemissie in Colombia van 27 juni tot 26 september 2019 stelt dat veiligheidsincidenten in de
buurt van enkele voormalige territoriale gebieden voor training en re-integratie, zoals bijvoorbeeld de
aanwezigheid van illegale controleposten, ingestelde avondklokken en meldingen van explosieven
langs wegen, geleid hebben tot mobiliteitsbeperkingen voor de missie. Bovendien zouden vermeende
leden van een dissidente groep van de voormalige FARC-EP tijdelijk personeel van de Verenigde Naties
hebben vastgehouden, afgeperst en beroofd tijdens een veldmissie in Arauca. Het ministerie van
Veiligheid en Beveiliging heeft tijdelijke missies in Cauca opgeschort vanwege de veiligheidssituatie in
verschillende gemeenten in het departement.480
Een bijkomende oorzaak voor de beperkte toegang tot humanitaire hulp voor mensen in gebieden in
humanitaire crisissituaties is de bereikbaarheid over land. Tijdens het regenseizoen van april tot
november zijn wegen in deze regio’s vaak ontoegankelijk door overstromingen en landslides.481 Een
specifiek voorbeeld hiervan is de gemeente Leguízamo in Putumayo. De geografische locatie en
beperkte toegankelijkheid van deze gemeente, enkel toegankelijk per vliegtuig en boot via de rivier,
hindert een tijdig humanitair antwoord op de ontheemding die er plaatsvindt begin oktober 2019. Het
waterniveau van de rivieren Caquetá en Putumayo stond immers zeer laag, wat de bevaarbaarheid
van de rivieren bemoeilijkte. Er werden wel militaire vliegtuigen ingelegd om noodhulp ter plekke te
krijgen.482
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Samenvatting
Hoewel het gewapend conflict tussen de FARC-EP en de Colombiaanse regering officieel eindigt met
het vredesakkoord van 2016, stellen verschillende bronnen een toename van geweld vast doorheen
2018. Het vacuüm gecreëerd door demobilisatie van FARC-EP heeft geleid tot gewelddadige botsingen
tussen gewapende groepen zoals de EPL, de ELN en AGC over controle van land en de lucratieve,
illegale drugshandel en cocateelt.
Volgens het ICRC zijn er ten minste vijf binnenlandse gewapende conflicten aan de gang in het land,
waarvan vier tussen de regering van Colombia en respectievelijk de ELN, de EPL, de AGC en de FARCEP. Het vijfde conflict speelt zich af tussen de ELN en de EPL in de regio Catatumbo in Norte de
Santander. Uit de veelheid aan geraadpleegde bronnen komt naar voren dat het geweld en het conflict
zich concentreert op het platteland in een aantal geografische gebieden, namelijk in de grensstreek
met Venezuela (Catatumbo in Norte de Santander en Arauca), de Pacific regio (Nariño, Cauca, Valle
de Cauca en Chocó), Bajo Cauca in Antioquia en Zuidelijk Cordoba alsook in de zuidelijke regio van
het land (Putumayo, Caquetá, Meta en Guaviare). Colombia heeft verder te maken met andere vormen
van geweld zoals het geweld in de steden Medellín, Bogotá, Buenaventura, Cali en Tumaco.
Schattingen over het aantal gewapende groepen actief in Colombia verschillen sterk, CODHES
identificeert 34 gewapende groepen. De belangrijkste spelers zijn de FARC-EP, de ELN, de EPL en de
criminele georganiseerde bendes, waarvan de AGC de grootste is.
Bij gevechten tussen regeringstroepen en gewapende groepen, alsook tussen gewapende groepen
onderling, vallen soms burgerdoden of gewonden. Doelgerichte incidenten van geweld tegen specifieke
burgers achterwege gelaten, registreert Monitor 72 incidenten van algemeen geweld (incidenten
waarbij burgers als levend schild gebruikt worden tijdens gewapend geweld, burgers die gewond raken
of omkomen tijdens gewapende confrontaties en burgers die de dood vinden tijdens bloedbaden) met
458 burgerslachtoffers tussen 1 januari en 23 september 2019. Daarnaast vinden bedreigingen,
ontvoeringen en doelgerichte moorden plaats, bijvoorbeeld op gedemobiliseerde strijders en sociale
leiders, maar evengoed willekeurige moorden. Het gebruik van landmijnen steeg doorheen 2018, maar
lijkt opnieuw te dalen in de eerste helft van 2019. De aanwezigheid van landmijnen en gewapend
geweld veroorzaken in sommige regio’s situaties waarbij de bewegingsvrijheid van gemeenschappen
in de regio volledig beperkt wordt. Burgers hebben in die situatie niet langer toegang tot voedsel,
scholing of gezondheidszorg. Verder komt ook gedwongen rekrutering voor, zij het op kleine schaal.
Er zijn veel verwijzingen naar seksueel geweld, maar exacte cijfers zijn moeilijk te bekomen.
Het geweld zorgt voor een groot aantal intern ontheemden. Schattingen voor de eerste helft van 2019
lopen van 13.447 tot 53.000 personen. Verschillende bronnen halen aan dat de departementen Nariño,
Cauca, Antioquia, Chocó en Norte de Santander het hardst getroffen worden door ontheemding. Het
voortdurende conflict, de onveiligheid en de afwezigheid van de staat in de regio van herkomst alsook
de criminaliteit en het geweld in de toevluchtsoorden van IDP’s zorgen voor opeenvolgende episodes
van ontheemding en intra- en interstedelijke ontheemding.
Een vergelijking tussen 2018 en 2019 voor de periodes tussen 1 januari en 23 september toont een
stijging in het aantal gewelddadige incidenten maar een sterke daling in het aantal slachtoffers. Er is
sprake van een toename van acties door de openbare strijdkrachten tegen de gewapende groepen en
een daling van het aantal confrontaties tussen gewapende groepen onderling. Het aantal doelgerichte
moorden neemt toe, incidenten van gedwongen ontheemding nemen af. Incidenten van confinement
ten gevolge van de gewapende confrontaties nemen toe.
Het UARIV, bevoegd voor het toekennen van steunmaatregelen aan slachtoffers van het gewapend
conflict sinds 1985, dient prioriteiten te stellen omwille van het grote aantal slachtoffers en budgettaire
tekortkomingen.
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UNOCHA stelt vast dat er een toename is van het aantal aanvallen tegen burgers in de periode januari
2018 tot mei 2019 in vergelijking met de periode augustus 2016 tot december 2017. In de eerste helft
van 2019 nemen de gevechten van de openbare strijdkrachten met gewapende groepen toe. Het
aantal slachtoffers van het geweld voor de periode van januari tot september 2019 neemt evenwel af
ten opzichte van dezelfde periode in 2018, volgens de gegevens van Monitor. Het aantal doelgerichte
moorden neemt toe, incidenten van gedwongen ontheemding nemen af. Incidenten van confinement
ten gevolge van de gewapende confrontaties nemen toe. De lokale verkiezingen van 27 oktober 2019
zijn de eerste waaraan de FARC deelneemt en vormen een mogelijke bron van extra doelgericht
geweld.
Colombia heeft tot nog toe een zeer open houding aangenomen ten opzichte van het groeiend aantal
Venezolaanse migranten. De grote instroom van Venezolaanse migranten brengt evenwel ook
veiligheidsproblemen met zich mee. Gewapende groepen mikken immers op Venezolanen omdat ze
gemakkelijker te rekruteren zijn dan Colombianen. Nationaal zijn 10 procent van de strijders van
gewapende groepen van Venezolaanse nationaliteit.
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Bijlage 2: Violencia: totales afectados y eventos (01/01/2019 – 23/09/2019)484

Categorias de violencia
Restricciones sobre, u obstrucción de, acceso a servicios y asistencia
por parte de las poblaciones
Confinamiento/Bloqueo de comunidades
Desplazamiento masivo Intramunicipal
Desplazamiento masivo Interveredal
Enfrentamiento entre actores no estatales
Desplazamiento masivo Interdepartamental
Desplazamiento masivo Intradepartamental
Amenazas (individuales/colectivas)
Presencia de minas (MAP) y ordenanza no explotada (MUSE)
Desplazamiento individual
Desplazamiento masivo Intermunicipal
Explosivo encontrado
Homicidio intencional en persona protegida
Operaciones militares y hostilidades continuas impidiendo a las
operaciones humanitarias
Ataque, ocupación o uso infraestructura y/o bienes civiles
Desplazamiento masivo Fronterizo
Uso de civiles como escudo
Hostigamiento
Combates
Ataque a infraestructura militar / policial
Secuestro
Herida intencional en persona protegida
Artefacto Explosivo Improvisado - AEI
Mina antipersonal - MAP
Restricciones o interferencia con el paso de agencias, personal o
bienes en el país
Masacre
Emboscada
Atentado
Herida de civil en acción bélica
Bloqueo de vías y/o Retén ilegal
Reclutamiento forzado o desvinculación de menores de edad

Afectados

Eventos

319,521
23,550
8,437
4,303
4,019
1,749
1,706
1,432

83
21
22
10
96
5
3
472

1,368
1,128
973
871
706

25
48
8
144
625

422

7

404
319
294
153
130
127
122
119
119
106

176
1
4
96
141
61
57
93
154
46

95
92
64
63
53
50

9
28
32
57
37
40

49

30

Monitor UNOCHA, 23/09/2019 (last update), url; definities van de verschillende categorias de violencia zijn te
vinden op UNOCHA Colombia Wiki, 07/03/2013, url
484
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Desaparición forzada
Tortura
Muerte de civil en acción bélica
Amenazas y violaciones encontra el personal humanitario y sus
instalaciones
Violencia sexual
Incursión
Toma de rehenes
Munición sin explotar - MUSE
Homicidio político
Ataque a misión médica
Eventos de fuego amigo
Ataque a infraestructura vial
Ataques a bienes indispensables para la superviviencia de la población
civil
Homicidio
Total
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37
30
19

24
24
9

11
8
6
6
3
1
1
1
0

7
10
27
4
104
1
3
2
3

0
0
372,667

2
1
2,852
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Bijlage 3 : Geografische weergave van het aantal slachtoffers van confinement van 1 januari
tot 23 september 2019485

485

Monitor, 23/09/2019 (last update), url
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