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Hilsen fra Buenaventura 

 
 

(foto: David Sinza Salcedo) 

 

Med vores bevidsthed om, at det 

colombianske folk kæmper mod 

regeringen, er vi i en tilstand af 

vedvarende modstand. 

- af David Sinza Salcedo, medlem af 

Emaús Buenaventura 

- oversat af Sara Grund Sørensen fra 

"With this awareness of the 

Colombian people, rising up against 

our government, we are in resistance 

mode!" (emmaus-international.org) 

Siden den 28. april har en række protester 

fundet sted i Colombia. Efter en hård afvisning 

af skattereformen, som uden tvivl ville påvirke 

de fattigste mennesker, bliver Ivan Duques 

politik nu mødt af voldsomme protester. Den 

19. maj blev havnebyen Buenaventura vidne 

til politi-undertrykkelse. David Sinza, medlem 

af Emaús Buenaventura, fortæller os om denne 

krise som, uden fortilfælde, påvirker hans land 

og by.   

“Den landsdækkende strejke i Colombia 

begyndte som en protest imod en skattereform, 

som havde til hensigt at forøge momsen på 

basale fødevarer. Dette ville især ramme 

familier med middel- eller lav indkomst, og i 

særdeleshed de samfundsgrupper, som 

historisk set har oplevet ekstrem fattigdom, 

herunder familier som har set en forværring af 

deres økonomi under Covid-19-pandemien. 

Menneskelig værdighed kom i fokus, da 

finansminister Alberto Carrasquilla leverede 

fejlagtige udsagn om ægs værdi på markedet. 

Dette udløste en national strejke, som var 

tiltænkt kun at skulle gennemføres den 28. 

april, men som stadig er i gang. På nuværende 

tidspunkt har vi afholdt fredelige 

demonstrationer i 23 dage resulterende i brutal 

undertrykkelse fra staten, samt sammenstød 

som indtil videre har resulteret i over 40 

dødsfald. Med vores bevidsthed om, at det 

colombianske folk kæmper mod regeringen, er 

vi i en tilstand af vedvarende modstand!” 

 

Buenaventura, en strategisk by for 

præsident Iván Duque 

“I går ankom den Nationale Mobile Anti-

Oprørspatrulje (National Police Mobile Anti-

Riot Squad – på spansk el Escuadrón Móvil 

Antidisturbios de la Policía Nacional 

(ESMAD) til Buenaventura for at håndhæve 

præsident Iván Duques seneste ordre: at rydde 

vejene for enhver pris. Dette overtræder de 

etablerede aftaler og tvinger 

samfundsgrupperne til at gøre modstand, 

således at kommunikationen med den 

Nationale Strejke-Komité (National Strike 

Committee – på spansk el comité de Paro 

Nacional) kan bære frugt.  

Det er vigtigt at huske på, at Buenaventura er 

en strategisk placeret by i forhold til transport 

af handelsvarer. Dette gør at det i særdeleshed 

er vigtigt, at vejene er ryddet, hvilket bidrager 

til, at de fredelige protester bliver underkendt. 

Byen befinder sig nu i en kritisk situation; 

dette skyldes, at begyndende vandalisme er 

med til at påvirke forretningerne samt forværre 

fødevaremanglen i byen.”  
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