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Kolumbia /FARC-sissien nykyinen toiminta ja
sosiaalijohtajat Kolumbiassa

Colombia / FARC dissidents and their current activities;
social leaders in Colombia

Kysymykset

1. Minkälaista ja miten laajaa toimintaa Disidencias de las FARC -ryhmällä on tällä hetkellä
Kolumbiassa ja erityisesti Toliman departementissa?
1.1. Disidencias de las FARC vs. Grupos Armados Organizados residuales (GAOr)?
1.2. Kapinallisryhmittymien toiminta, jäsenmäärät ja ideologiat

2. Mitä ovat sosiaalijohtajat (esp. Líderes Sociales) ja onko heihin maatiedon mukaan
kohdistettu oikeudenloukkauksia Kolumbiassa?

Questions

1.What is the current nature and geographical scope of activity of the so-called FARC
dissidents in Colombia, in particular in Tolima department?
1.1. Disidencias de las Farc vs. Grupos Armados Organizados residuals (GAOr)?
1.2. Dissident activities, number of members and ideologies

2. What are “social leaders” and have they been victims of violence and other types of
infringements in Colombia?
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Minkälaista ja miten laajaa toimintaa Disidencias de las FARC -
ryhmällä on tällä hetkellä Kolumbiassa ja erityisesti Toliman
departementissa?

Kuva: Kolumbian departementit (lähde: Milenioscuro 10.11.2015, CC).

1.1.Disidencias de las FARC vs. Grupos Armados Organizados residuales (GAOr)?

Vuoden 2016 rauhansopimus FARC-(EP) -sissijärjestön (Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia – Ejército del Pueblo) ja Kolumbian hallituksen välillä muutti Kolumbian sisällissodan
dynamiikkoja. Jo ennen rauhansopimuksen allekirjoittamista FARC-sissijärjestöön oli kuulunut
kapinallisjaostoja, jotka irtisanoutuivat rauhanprosessista ja jatkoivat aseellista
kapinallistoimintaa. ”Disidencias [de las Farc]” -nimityksellä viitataan konfliktintutkimuksen
asiantuntijan Luis Fernando Trejosin mukaan FARC-sissiryhmittymän entisiin johtajiin ja heidän
aseistautuneisiin seuraajiinsa, jotka eivät osallistuneet vuoden 2016



3(17)

rauhansopimusneuvotteluihin. Ensimmäinen tällainen FARC-järjestöstä irtautunut ryhmittymä
oli ”Frente 1” (tai: ”Armando Ríos”), joka oli jo ennen heinäkuussa 2016 allekirjoitettua
rauhansopimusta päättänyt jättäytyä rauhanprosessin ulkopuolelle ja kieltäytynyt
demobilisointitoimenpiteistä.1 7.6.2020 Infobae -uutissivustolla julkaistun uutisen mukaan FARC-
sissijärjestön seuraajaryhmittymien määrä on kaksinkertaistunut Kolumbiassa viimeisten vuosien
aikana. Infobaen mukaan Kolumbian hallitus kutsuu ryhmittymiä usein yleisnimityksellä
”disidencias” (”toisinajattelijat” tai ”kapinalliset”)2; maan sisäisestä turvallisuudesta vastaavat
viranomaiset käyttävät FARC-sissijärjestön seuraajista myös nimitystä ”GAOr” eli Grupos
Armados Organizados residuales.3

FARC-järjestön katsotaan syntyneen Toliman departementissa 1960-luvulla4, ja departementti
toimi 1990- ja 2000-luvun alkuvuosina (erityisesti vuosina 2001−2003) FARC-ja ELN-sissijärjestöjen,
paikallisista maanviljelijöistä koostuneiden puolisotilaallisten kodinturvajoukkojen sekä
Kolumbian armeijan välisten taisteluiden keskeisenä näyttämönä. 2000-luvun alkupuolella
kapinallisten hyökkäykset keskittyivät erityisesti Toliman departementin pohjoisosiin.5 2010-
luvulla aseellisen konfliktin painopiste siirtyi departementin eteläosiin.6

Kolumbialaisen Indepaz -rauhantutkimuslaitoksen elokuussa 2020 julkaiseman, Kolumbiassa
toimivia aseellisia ryhmittymiä käsittelevän tutkimusraportin mukaan sekä Kolumbian
viranomaiset että intressiryhmät itse käyttävät tällä hetkellä kapinallistoimintaa harjoittavista
ryhmittymistä jossain määrin päällekkäisiä nimityksiä: ”disidencias de las FARC” tai ”Grupos
Armados Organizados Residuales” (GAOR7) tai yksinkertaisemmin ”residuales”. Jälkimmäinen
nimitys on lähtöisin Kolumbian puolustusministeriön vuonna 2017 antamasta direktiivistä
”Directiva 037 de 2017”, ja sillä viitataan kaikkiin FARC-sissijärjestön aseellisiin
seuraajaryhmittymiin. Toisaalta tiedotusvälineet, poliittiset johtajat ja mielipidevaikuttajat eivät
juurikaan käytä ”residuales”-nimitystä vaan suosivat disidencias-nimitystä. Indepaz-
tutkimusjärjestö erottelee disidencias- ja residuales-ryhmittymät toisistaan toiminnan taustojen
ja ideologian mukaan. Indepaz viittaa disidencias-nimityksellä niihin FARC-sissijärjestöstä
erkaantuneisiin ryhmittymiin, joiden jäsenistö koostuu entisistä FARC-taistelijoista tai sissijärjestön
alajaostoista, jotka kieltäytyivät sitoutumasta Havannan rauhansopimuksen ehtoihin ja jotka
ovat sittemmin jatkaneet aseellista kapinallistoimintaa. Vaikka osa residuales-ryhmittymistä
väittää toimivansa poliittisten päämäärien mukaisesti, Indepaz-tutkimuslaitoksen mukaan
suurin osa tähän kategoriaan kuuluvista kapinallisryhmittymistä on syntynyt laittoman
liiketoiminnan kuten huumekaupan ja sen ympärillä pyörivien turvallisuus- ja
logistiikkapalveluiden, kiristystoiminnan, palkkamurhien, omankädenoikeuden sekä eri
alueiden ja väestöryhmien aseellisen kontrolloimisen ympärille. Rikollinen toiminta positioi
residuales-ryhmittymät taloudellisen ja julkisen vallan käyttäjiksi.8

1.2.Kapinallisryhmittymien toiminnasta, jäsenmääristä ja ideologioista

Nykyiset kapinallisryhmittymät poikkeavat FARC-sissijärjestöstä mm. komentoketjujen ja
toiminnan järjestäytymisen asteen osalta. FARC:illa oli äärimmäisen selkeä, hierarkkinen ja

1 Infobae / Cantillo 7.6.2020.
2 Infobae / Cantillo 7.6.2020.
3 CGFM 15.1.2021. Tässä vastauksessa kapinallisryhmittymistä on käytetty kunkin lähteen
mukaista nimitystä: ”disidencias”, ”residuales” tai ”GAOr”.
4 Caracol Radio 25.4.2020.
5 El Tiempo 2018; Echandía Castilla / Observatorio del Programa Presidencial de derechos
humanos y DIH 3/2005; Alerta Tolima 27.8.2020; MOE 2007.
6 FIP 23.7.2013.
7 GAOR-lyhenteen kirjoitusasu vaihtelee lähteittäin: GAOR tai GAOr.
8 Indepaz 8/2020, s. 98-102.
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keskitetty organisaatio- ja komentorakenne, kun taas nykyiset kapinallisjärjestöt toimivat
eräänlaisena löyhempänä yhteenliittymänä, jossa itsenäiset komentajat koordinoivat
toisistaan erillisiä sotatoimia pitkälti taloudellisten intressien ajamina. 1990-luvulla FARC toimi
kuten tavallinen armeija ja sen tavoitteena oli vallata koko Kolumbia; nykyisiä kapinallisjaostoja
ohjaavat paikalliset, esimerkiksi huumausaineiden salakuljetukseen ja muihin laittomiin
varainhankintakeinoihin pohjautuvat, eivät niinkään poliittiset intressit.9

Kesäkuussa 2020 esitetyn, Kolumbian tiedustelupalveluiden tietoihin perustuvan arvion
mukaan Kolumbiassa olisi tällä hetkellä noin 4600 FARC-sissiryhmittymästä erkaantunutta
aktiivista kapinallista, näistä vähintään 2600 aseistautuneita. Kapinallisryhmittymiin kuuluu sekä
miehiä että naisia, ja aktiivisten taistelijoiden lisäksi ryhmittymissä toimii henkilöitä myös
tukitehtävissä sekä niiden paikallismilitioissa. Kolumbian tiedustelupalvelu on identifioinut 32
ryhmittymää, jotka toimivat 20 eri departementissa, yli 120 kunnassa ja yli 2500 naapurustossa
(vereda10). Infobaen mukaan tilanne on äärimmäisen kriittinen vähintään niissä 100 kunnassa,
joissa kapinallisjärjestöillä on olemassa jonkinlainen järjestäytynyt komentorakenne. Tällaiset
järjestäytyneesti toimivat ryhmittymät ovat keskittyneet erityisesti Caucan, Guaviaren, Nariñon,
Chocón, Catatumbon, Norte de Santanderin ja Araucan departementteihin sekä Metan
departementin etelä- ja Antioquian departementin koillisosiin.11

Indepaz-tutkimuslaitoksen mukaan disidencias-ryhmittymät pitävät kiinni FARC-sissijärjestön
narratiivista ja poliittisesta toimintaohjelmasta, ja niiden toimintaa ohjaavat sekä sissitoimintaan
pohjautuva taistelufilosofia että rikollinen liiketoiminta. Näiden ryhmittymien toiminta alkoi
vuonna 2016, kun ns. ensimmäinen rintama (Frente Primero) ilmoitti vastustavansa Kolumbian
hallituksen ja FARC-EP:n välillä käytyjä rauhanneuvotteluja. Sittemmin disidencias-ryhmittymien
korkeimpaan johtoon on noussut kapinalliskomentaja Gentil Duarte. Yksi keskeisistä
disidencias-ryhmittymien yhteenliittymistä on ns. ”Bloque Suroriental” eli ”kaakkoisen blokki”,
joka koostuu Frente Primero - (ensimmäinen rintama), Frente Séptimo - (seitsemäs rintama) ja
Frente Acacio Medina -rintamista. Ryhmittymät ovat vastustaneet voimakkaasti Kolumbian
viranomaisten Yhdysvaltojen tuella suorittamaa laittomien kokaiiniviljelyksien tuhoamista ja
viljelysten korvaamista laillisilla viljelykasveilla. Indepaz-järjestön elokuussa 2020 julkaisemassa
raportissa todetaan kuitenkin, ettei ole mahdollista todentaa disidencias-ryhmittymien
toiminnan poliittisia motiiveja, ja pääosa niiden toiminnasta keskittyykin huumekaupan ja
luonnonvarojen hyväksikäyttöön liittyvän liiketoiminnan ympärille. Osa disidencias-
ryhmittymistä on jatkanut kapinallistoimintaansa keskeytyksettä; toisaalta kaakkoisen blokin
ryhmittymät olivat mukana vuoden 2016 rauhansopimuksessa mutta ilmoittivat sittemmin
irtisanoutuvansa sen ehdoista ja jatkavansa aseellista toimintaansa. Nämä ryhmittymät eivät
ole ilmoittaneet virallisesti toiminta-aluettaan, mutta blokkiin kuuluvat ainakin Iván Márquezin,
Jesús Santrichin sekä ”El Paisan” johtamat ryhmittymät. Jotkin maantieteellisesti asemoituneet
ryhmittymät kuten Antioquian departementissa toimiva Frente 18 ovat sittemmin
ilmoittautuneet kaakkoisen blokin jäseniksi. Indepazin raportin kirjoitushetkellä Frente 18 -
ryhmittymä oli alkanut julkaista pamfletteja, joiden mukaan se oli laajentanut toimintaansa
myös Nariñon departementin Tyynen valtameren puoleiselle rannikolle.12

Residuales-ryhmittymät koostuvat entisistä FARC-taistelijoista ja integrointiprosessista
kieltäytyneistä sisseistä. On kuitenkin huomattava, että osa entisistä FARC-taistelijoista ei ollut

9 Infobae / Cantillo 7.6.2020.
10 Vereda-nimityksellä viitataan Kolumbian hallinnollisen aluejaon alayksikköön. Kolumbian
kunnat (municipios) on jaettu veredas-naapurustoihin; pääosa veredas-hallintoyksiköistä
sijaitsee Kolumbian maaseutualueilla. Kolumbiassa on noin 30 000 vereda-yksikköä ja niiden
alueilla katsotaan asuvan noin neljäsosa Kolumbian väestöstä (SOGEOCOL / Morales 2011).
11 Infobae / Cantillo 7.6.2020.
12 Indepaz 8/2020, s. 98-102.
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mukana uudelleen yhteiskuntaan integroitavien listoilla ja toisaalta myös täysin uusia jäseniä
on värväytynyt kapinallisryhmittymiin taloudellisten voittojen toivossa. Residuales-kategoriaan
kuuluvat ryhmittymät toimivat erityisesti Tyynen valtameren ja Kolumbian lounaisosissa
sijaitsevien departementtien (Chocó Valle del cauca, Cauca, Nariño ja Putumayo) alueella,
maan keskiosien Andien vuoristoalueilla (Tolima, Huila, Cundinamarca ja Boyacá), Antioquian
departementin pohjoisosissa sekä Bolívarin ja Córdoban departementtien eteläosissa.13

Tällä hetkellä Kolumbiassa toimivat ainakin seuraavat FARC-sissijärjestön seuraajaryhmittymät
(grupos disidentes y residuales), joiden vuoden arvioidut 2019 jäsenmäärät on ilmoitettu
suluissa:

· Bloque Suroriental−Frente Primero (n. 500)
· Frente Sexto (100−200)
· Frente Séptimo (1400−1800)
· Frente 10 Martín Villa (ei tietoa)
· Frente 18 Román Ruiz (109−200)
· Frente 33 (200−300)
· Frente 36 (46−80)
· Frente 48 (175)
· Frente Estiven González (33−100)
· Frente Oliver Sinisterra (45−80)
· Guerrillas Unidas del Pacífico (25−112)
· Frente Fuerza Unida del Pacífico (ei tietoa)
· Frente Acacio Medina (300).14

Yhteensä edellä mainituissa POS-FARC-ryhmittymissä15 on noin 3400 jäsentä, näistä 2600
rauhansopimuksen jälkeen värväytyneitä uusia jäseniä. Indepaz-tutkimuslaitos jaottelee edellä
mainitut ryhmittymät disidencias- ja residuales-kategorioihin seuraavasti:

Disidencias:

· Bloque Suroriental
· La Nueva Marquetalia
· Frente 18
· Frente 33
· Frente 10
· Frente 28

Residuales:

· Frente Oliver Sinisterra
· Guerrillas Unidas del Pacífico
· Frente Stiven González
· Frente Sexto
· Frente Carlos Patiño
· Frente Fuerza Unida del Pacífico
· Frente 36

13 Indepaz 8/2020, s. 101.
14 Indepaz 8/2020, s. 103-104.
15 ”POS”-etuliitteellä viitataan Indepaz-tutkimuslaitoksen raporteissa FARC-sissijärjestön
toimintaan vuoden 2016 rauhansopimuksen jälkeen (”POS” = ”post” = jälkeen).
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· Frente 48.16

Vuosien 2018 ja 2019 välisellä tarkastelujaksolla ryhmittymät ovat laajentaneet toiminta-
alueitaan: vuosina 2018 ja 2019 kapinallisryhmittymillä oli toimintaa 22:ssa Kolumbian 33:sta
departementista. Vuonna 2018 ryhmittymien toimintaa oli raportoitu 79 ja vuonna 2019
yhteensä 93 kunnan (municipio) alueella; yhteensä Kolumbiassa on 1103 kuntaa.17

Frente Primero (ts. Frente 1) -rintama on asiantuntijoiden mielestä FARC-seuraajaryhmittymistä
vaikutusvaltaisin ja sitä on pidetty sekä taloudellisen että sotilaallisen vahvuutensa vuoksi
eräänlaisena ex-FARC-kapinallisryhmittymien ”äitinä”. Ryhmittymä on onnistunut luomaan
yhteyksiä muihin rikollisryhmittymiin ja on laajentanut toimintaansa useisiin Kolumbian
kaakkoisosien departementteihin sekä Venezuelan, Brasilian ja Ecuadorin välisille raja-
alueille.18 Frente 1 kuuluu nykyisin ”Bloque Oriental” -yhteenliittymään eli ”itäiseen blokkiin”19,
jota pidetään entisen FARC-sissijärjestön seuraajista vaikutusvaltaisimpana ja vaarallisimpana.
Suuri osa itäiseen blokkiin kuuluvista rintamista on aseistautuneita ja toimii komentaja Miguel
Potache Santillanan eli ”Gentil Duarten” alaisuudessa. Gentil Duarte on yksi tämän hetken
vaikutusvaltaisimmista kapinallisjohtajista Kolumbiassa. Duarte on onnistunut yhdistämään
suuren osan itäisen blokin alaryhmittymistä ja alkanut rekrytoida uusia jäseniä erityisesti
Guaviaren, Vaupésin ja Guainían departementeissa. Kolumbian sotilastiedustelun arvioiden
mukaan Gentil Duarten joukkoihin kuuluu noin 2776 taistelijaa, näistä 1700 aseistautuneita ja
loput paikallismilitioiden jäseniä sekä tukitehtävissä toimivia. Duarten joukot toimivat vähintään
14 departementin alueella. Muita tunnettuja FARC:ista irtautuneiden ryhmittymien
johtohahmoja ovat mm. Iván Mordisco (”John 40”) sekä edesmennyt Rodrigo Cadete.20

Freedom House -järjestön vuoden 2019 tapahtumia käsittelevän vuosiraportin mukaan
kapinallis- ja rikollisryhmittymien toiminta keskittyy Kolumbiassa erityisesti luonnonvaroiltaan
rikkaille alueille ja huumekauppareiteille, joiden turvallisuustilanne on heikko. Sekä entisten
sissiryhmittymien FARC:n ja ELN:n (Ejército de Liberacíon Nacional) nykyiset faktiot että niiden
puolisotilaalliset seuraajat hyökkäävät säännöllisesti siviiliväestön kimppuun, erityisesti
kokaiininviljelyalueilla. Elokuussa 2019 FARC-sissijärjestön entinen kakkosmies ”Iván Márquez” ja
kaksi muuta korkea-arvoista FARC-komentajaa ilmoittivat jatkaneensa kapinallistoimintaa ja
syyttivät Kolumbian hallitusta epäonnistumisesta vuoden 2016 rauhansopimuksen ehtojen
noudattamisessa. Vaikka rauhansopimuksen toteutumista tarkkailleet tahot ovat todenneet
entisten taistelijoiden uudelleen integroitumisen onnistuneen verrattain hyvin21, marraskuussa
2020 julkaistun uutisen mukaan 236 demobilisoitua taistelijaa on saanut surmansa eri puolilla
maata vuoden 2016 rauhansopimuksen jälkeen.22 Osa entisistä FARC-taistelijoista on sitoutunut
uudelleenkoulutus- ja integrointitoimenpiteisiin, mutta asiantuntijat ovat esittäneet epäilyksiä
hallituksen kyvystä taata uudelleenkoulutusleireillä elävien ex-taistelijoiden turvallisuus.23

1.11.2020 entiset FARC-taistelijat ja heidän kannattajansa lähtivät Kolumbian pääkaupungin

16 Indepaz 8/2020, s. 102-104.
17 Indepaz 8/2020, s. 102-103.
18 InSight Crime 13.7.2019.
19 Jotkin lähteet kuten Indepaz-tutkimuslaitos luokittelee Frente Primero -rintaman vielä
tarkemmin ”kaakkoisen blokin” (Frente Suroriental) jäseneksi (Indepaz 8/2020, s. 98-102).
20 Infobae / Cantillo 7.6.2020.
21 Freedom House 4.3.2020.
22 El Periódico 3.11.2020; Infobae 2.11.2020. Freedom Housen vuoden 2019 tapahtumia
tarkastelevan vuosiraportin mukaan yli 150 demobilisoitua ex-FARC-jäsentä oli saanut
surmansa rauhansopimuksen allekirjoittamisen ja joulukuun 2019 välisellä jaksolla (Freedom
House 4.3.2020).
23 ACLED 11.11.2020.
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Bogotán kaduille osoittamaan mieltään ja vaatimaan hallitukselta parempia suojelutoimia
entisiin FARC-taistelijoihin kohdistuneita suunniteltuja iskuja vastaan.24

Kolumbian turvallisuudesta vastaavat viranomaiset ovat suorittaneet säännöllisiä iskuja eri
alueilla toimivia kapinallisjärjestöjä vastaan. Esimerkiksi toukokuussa 2019 uutisoitiin FARC-
seuraajaryhmittymien terrorisoineen Toliman departementin paikallisyhteisöjä ja keränneen
erilaisilla rikollisilla toimilla noin 300 000 euron (1 260 000 000 Kolumbian peson) voitot.
Kolumbian poliisin ja syyttäjänviraston yhteisen operaation aikana vangittiin seitsemän
”Dagoberto Ramos” -residuales-ryhmittymän jäsentä, jotka olivat lähtöisin Caucan
departementissa toimineista FARC-sissijärjestön Frente sexto ja Frente 21 -rintamista.25 Pidätetyt
olivat toimineet ”Arbey”-kutsumanimellä toimineen komentajan alaisuudessa26 ja heidät
otettiin kiinni Planadasin keskusta-alueella ja Gaitanian maaseutualueella Toliman
departementin eteläosassa. Kapinalliset olivat kiristäneet paikallisia asukkaita sekä suorittaneet
murhia ja terrori-iskuja. Pidätetyt olivat suorittaneet erilaisia tiedustelutehtäviä identifioidakseen
sopivat uhrit. Väkivallan pelossa uhrit eivät olleet uskaltaneet turvautua viranomaisten
tarjoamaan suojeluun. Syyttäjänviraston tutkimusten mukaan Dagoberto Ramos -järjestö oli
vaatinut alueen liikennöitsijöiltä noin 95 euron (400 000 Kolumbian pesoa) liikennöintimaksuja,
kauppiailta n. 475−1187 euron (2 000 000–5 000 000 Kolumbian peson) suuruisia suojelumaksuja
ja kiinteistönomistajilta n. 712−1425 euron (300 000−600 000 Kolumbian peson) suuruisia
”veroja”. Maksuista kieltäytyneitä kohtaan suoritettiin välittömästi väkivaltaisia iskuja.
Ryhmittymällä oli lisäksi tavoitteena vahvistaa Caucan ja Toliman departementtien välisiä
liikennekäytäviä ja samalla pitää hallussaan alueen huumekaupan monopoliasemaa.27

Laajempien yhteenliittymien alla toimivat pienemmät aseelliset ryhmittymät rahoittavat
toimintansa kiristystoiminnalla ja niiden aiheuttama väkivallan uhka on jatkuvasti läsnä
paikallisyhteisöjen arjessa.28

International Crisis Group -järjestön kuukausittaisen kriisiseurannan mukaan Kolumbian yleinen
turvallisuustilanne heikkeni elo-syyskuussa 2020 ja säilyi heikkona syys-joulukuussa 2020.
Joulukuussa 2020 aseellisten ryhmittymien väliset aluekiistat vaikuttivat paikallisväestön
turvallisuuteen erityisesti Kolumbian maaseutualueilla. 5.12.2020 epäillyt disidencias-kapinalliset
tappoivat vähintään neljä alkuperäiskansoihin kuuluvan yhteisön jäsentä Santander de
Quilichaon kunnassa Caucan departementissa.29 Human Rights Watch (HRW) -
ihmisoikeusjärjestön vuoden 2020 tapahtumia käsittelevän vuosiraportin mukaan FARC-
seuraajaryhmittymät syyllistyivät vuoden 2020 aikana vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin ja
väkivallantekoihin mm. Caucan departementissa, jossa kapinalliset tappoivat paikallisväestön
edustajia, pakkorekrytoivat lapsia riveihinsä ja pakottivat paikallisia asukkaita siirtymään
alueen sisäisesti väkivallan tieltä. Kapinalliset ottivat käyttöön omia COVID-19 -
torjuntakeinojaan kuten ulkonaliikkumiskieltoja ja tappoivat ja uhkailivat rajoitustoimia
rikkoneita kansalaisia.30

1.12.2020 uutisoitiin Kolumbian turvallisuusjoukkojen eli poliisin, armeijan, syyttäjänviraston ja
ilmavoimien suorittaneen yhteisen sotilasoperaation (Tarea Conjunta Omega), jonka kuluessa
pidätettiin kolme keskeistä Metan departementissa vaikuttanutta FARC-seuraajaryhmittymien
johtajaa. Vangitut johtajat tunnetaan Kolumbian rikollisissa piireissä kutsumanimillä Maicol
(oikealta nimeltään Fabio Andrés Díaz), Tuerto (Edison Yepes) ja Cachey (Edimir Muñoz

24 International Crisis Group 11/2020; El Periódico 3.11.2020; Infobae 2.11.2020.
25 elolfato 27.5.2019.
26 Caracol Radio 25.4.2020.
27 elolfato 27.5.2019.
28 Caracol Radio 25.4.2020.
29 International Crisis Group 12/2020.
30 HRW 13.1.2021.
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Méndez), ja heidät luovutettiin pidätysten jälkeen Villavicencion ja Granadan kaupunkien
viranomaisille. Edellä mainitut kapinallisjohtajat kuuluvat entisen FARC-sissiryhmittymän ”Frente
16” -osastosta irtautuneisiin kapinallisiin, joihin viitataan nykyään nimityksellä ”Grupo Armado
Organizado Residual C-16” (GAOR). Ryhmittymä toimii Metan, Vichadan ja Guainían
departementeissa. Maicol ja Cachey pidätettiin Granadan kaupungissa; Tuerto pidätettiin
Villavicencion lentokentällä. Maicol-nimellä tunnettua kapinallisjohtajaa epäillään
”kollegansa”, rikollispäällikkö Nelson Quenen Rojasin (”Capitolio”) katoamisesta ja murhasta.
Capitolio tunnettiin niin ikään Metan departementissa vaikuttaneena kapinallisjohtajana.
Cachey toimi ennen pidätystään FARC:ista erkaantuneiden kapinallisryhmittymien
turvallisuuspäällikkönä ja vastasi niiden ase- ja ammusvarastoista Metan, Vichadan ja
Guaviaren departementeissa. Poliisin tiedotteen mukaan joulukuussa pidätetyt ja vangitut
kapinallisjohtajat ovat johtaneet Vichadan ja Guainían departementeissa tapahtuneita
kiristystapauksia, joiden kohteina ovat olleet alueella toimivat kauppiaat sekä elintarvikkeiden
ja polttoaineen maa- ja vesikuljetuksista vastaavat kuljetusyrittäjät.31

Edellä mainittujen kapinallisjohtajien pidätysten lisäksi Kolumbian armeijan vastaavissa iskuissa
sai syksyllä 2020 surmansa useilla lisänimillä (”Fercho”, ”Chirujas” ja ”Barbie”) tunnettu
kapinallisjohtaja Andrés Cortés Polanía, joka haavoittui FARC-kapinallisten ja Omega-
sotilasoperaation välisissä taisteluissa. Polanían kuolemaan johtanut välikohtaus tapahtui
Metan departementissa, La Macarenan kunnan maaseutualueella Bocanas del Perdidon
naapurustossa. Ennen kuolemaansa Polanía oli toiminut Rolan Arnulfo Torres Huertas -nimisen
rikollisen henkivartijana; Huertasia on syytetty mm. lukuisten sosiaalisten johtajien murhista.
Polanía liittyi FARC-kapinallisiin vuonna 2014 ja kieltäydyttyään sitoutumasta vuoden 2016
rauhansopimuksen ehtoihin hän ryhtyi valmistelemaan ja toteuttamaan terrori-iskuja
Kolumbian turvallisuusjoukkoja vastaan.32

Kuten tämän vastauksen alussa todettiin, FARC-järjestön katsotaan syntyneen Toliman
departementissa 1960-luvulla.33 Vuonna 2020 FARC-järjestöstä irtautuneiden kapinallisten on
raportoitu aktivoituneen sekä departementin pohjoisosassa Ibaguén provinssissa sijaitsevan
Anzoáteguin kunnan34 että departementin eteläisessä provinssissa sijaitsevan Chaparralin
kunnan alueella35. Chaparralin kunnassa kapinallisten on raportoitu uhkailleen ja kiristäneen
paikallista maaseutuväestöä ja pystyttäneen laittomia tarkastuspisteitä El Limónin, La Marinan
ja Las Hermosasin haja-asutusalueilla.36 25.4.2020 julkaistussa artikkelissa todetaan, että vuoden
2016 rauhansopimuksen jälkeen Toliman departementissa oli jonkin aikaa verrattain rauhallista,
mutta ”viimeisten kuukausien aikana” väkivaltaisten kapinallisiskujen määrä on lisääntynyt ja
alueen turvallisuustilanne heikentynyt. Uutisen mukaan heikentyneestä turvallisuustilanteesta ja
lisääntyneistä iskuista ovat vastuussa erityisesti Caucan departementista lähtöisin olevat
entisistä sisseistä koostuvat aseelliset ryhmittymät, jotka pyrkivät luomaan maantieteellisen
yhteyden Toliman departementin eteläosiin voidakseen laajentaa siviiliväestöön kohdistuvaa
kiristys- ja rahankeruutoimintaansa myös Toliman alueelle. Viranomaiset ovat vastanneet
lisääntyneeseen uhkaan lisäämällä viranomaistoimintaa erityisesti ”Cono sur del Tolima” -
nimisellä alueella departementin eteläosassa. Keväällä 2019 Kolumbian viranomaiset
raportoivat ”Columna Móvil Dagoberto Ramos” (”Lo Dagoberto Ramos”) -nimisen, entisen
FARC-sissijärjestön ”Frente 6” -rintaman mafiasiipeen kuuluneen ryhmittymän aktivoituneen

31 Infobae 1.12.2020.
32 Infobae 1.12.2020.
33 Caracol Radio 25.4.2020.
34 Alerta Tolima 27.8.2020.
35 La FM 19.2.2020.
36 La FM 19.2.2020.



9(17)

myös Toliman alueella.37 Ryhmittymä toimi aiemmin Caucan departementin pohjoisosissa.
Marraskuussa ryhmittymän raportoitiin hyökänneen Caucan departementin pohjoisosassa
sijaitsevan Santander de Quilichaon kunnan poliisiasemalle: iskussa sai surmansa kolme poliisia
ja haavoittui kymmenkunta ihmistä, näistä osa siviilejä.38

Lo Dagoberto Ramos -ryhmittymä jakaa Caucan departementin herruuden toisen entisen
FARC-mafiaryhmittymän, La Columna Móvil Jaime Martínezin kanssa. Jälkimmäistä johtaa
Leider Johani Noscue, kutsumanimeltään ”Mayimbú”. Lo Dagoberto Ramos -ryhmittymä
koostuu FARC-sissijärjestön Frente 6 -rintaman entisistä taistelijoista (Frente 6 koostui aiemmin
kahdesta osastosta: ”La Columna Móvil Gabriel Galvis” ja ”La Columna Móvil Jacobo Arenas”)
ja on sittemmin keskittänyt toimintansa erityisesti Caloton, Corinton, Santander de Quilichaon,
Toribíon, Mirandan, Páezin, Jambalón ja Inzán kuntien alueelle Caucan departementin
pohjoisosissa. Ryhmittymällä on lisäksi toimintaa Huilan ja Toliman departementeissa.39 Toliman
alueella Lo Dagoberto Ramosin on raportoitu toimineen vuonna 2019 ainakin Atacon,
Chaparralin, Planadasin sekä Río Blancon kunnissa.40

Vuoden 2019 loppupuolelta lähtien Toliman departementin eteläosassa vaikutusvaltaansa
lisänneen Segunda Marquetalia -nimisen kapinallisrintaman41 ”Alfonso Cano” -alajaoston
johtajat ”Carlos” ja ”Fabián” ryhmineen kiristivät kauppiaita ja maanviljelijöitä maksamaan
suojelurahoja ja veroja rahoittaakseen kapinallisryhmittymien toimintaa alueella, erityisesti
Planadasin, Río Blancon (tai: Rioblancon), Atacon ja Chaparralin kunnissa. Kapinalliset
uhkailivat yrittäjiä ja kauppiaita ja tekivät räjähdeiskuja paikallisiin kauppoihin ja liiketiloihin.
”Carlos” ja ”Fabián” vangittiin marraskuussa 2020, ja alustavien selvitysten mukaan he toimivat
”Iván Márquez” -nimellä tunnetun (oikealta nimeltään Luciano Marín Arango42) korkea-
arvoisen kapinallisjohtajan alaisuudessa. Márquezin tavoitteena on saada haltuun aiemmin
FARCin hallussa olleita maa-alueita. ”Carlos” -lempinimellä tunnettu kapinallisjohtaja kuului
aiemmin FARC-sisseihin ja johti sittemmin Alfonso Cano -kapinallisryhmittymää; myös ”Fabián”
oli aiemmin FARC-järjestön jäsen ja toimi sittemmin Alfonso Canon talouspäällikkönä. Heidän
lisäkseen Kolumbian turvallisuuspalveluiden operaation aikana pidätettiin kutsumanimellä
”José” tunnettu kapinallisjohtaja. Pidätysten yhteydessä takavarikoitiin lisäksi tuliaseita ja
ammuksia, matkapuhelimia ja muita viestintävälineitä, marihuanaa, naamiointivälineitä ja
maastopukuja, riippumattoja, kiristystoiminnasta todistavia kuitteja sekä ryhmittymän
toimintaa tukevaa propagandamateriaalia.43 Ivan Márquezin ryhmittymän jäseniksi
julistautuneet henkilöt tunkeutuivat syyskuussa 2019 Toliman yliopiston alueelle Ibaguén
kaupungissa ja opiskelijoille pitämässään puheessa perustelivat uudelleen aseistautumistaan
Kolumbian hallituksen kyvyttömyydellä sitoutua vuoden 2016 Havannan rauhansopimuksen
ehtoihin.44

Syksyllä 2020 ja keväällä 2021 kapinallisryhmittymien on raportoitu olleen aktiivisia eri puolilla
Kolumbiaa. Esimerkiksi 15.1.2021 Kolumbian armeijan ja merivoimien yhteistyön tuloksena

37 Caracol Radio 25.4.2020.
38 InSight Crime 26.11.2019.
39 InSight Crime 26.11.2019; Indepaz 8/2020, s. 136.
40 Indepaz 8/2020, s. 138.
41 Segunda Marquetalia -kapinallisryhmittymän nimi on peräisin paikkakunnasta, jossa
alkuperäinen FARC-sissiryhmittymä syntyi 1960-luvulla. Naapurusto sijaitsee Planadasin
kunnassa Toliman departementissa (Indepaz 8/2020, s. 112). Segunda Marquetalia -
rintamasta lisätietoa myös InSight Crime: https://www.insightcrime.org/colombia-organized-
crime-news/segunda-marquetalia/
42 HRW 13.1.2021.
43 El Tiempo 10.11.2020.
44 El TIempo 10.9.2019.
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onnistuttiin paikantamaan GAOr-kapinallisten (ts. residuales-ryhmittymiin kuuluvan ryhmän)
laiton asekätkö Altamiran naapurustossa Calamarin kunnassa, Guaviaren departementissa.45

Kesäkuussa 2020 uutisoitiin Kolumbian syyttäjänviraston ja armeijan yhteisoperaation aikana
löydetystä asekätköstä, joka sijaitsi maastossa, Gaitanan naapurustossa, Planadasin
maalaiskunnassa Toliman departementissa. Maastokätköstä löytyi yhteensä 400 omatekoista
kranaattia, 300 kemiallista asetta sekä 200 sytytintä. Viranomaiset tuhosivat räjähteet paikan
päällä. Syyttäjänviraston tiedotteen mukaan räjähteet kuuluivat todennäköisesti GAOr-
ryhmittymään kuuluvalle ”Comisión 6” -kapinallisryhmittymälle, josta käytetään myös nimitystä
”Frente Ismael Ruiz”, ja räjähteitä oli tarkoitus käyttää iskuissa paikallisia viranomaisia sekä
Toliman departementin ja Caucan departementin pohjoisosien paikallisväestöä vastaan.46

Mitä ovat sosiaalijohtajat (esp. Líderes Sociales) ja onko heihin
maatiedon mukaan kohdistettu oikeudenloukkauksia
Kolumbiassa?

Sosiaali- tai ”sosiaalisilla johtajilla” (esp. líderes sociales) viitataan YK:n määritelmän mukaan
Kolumbian kontekstissa ”ihmisoikeusaktivisteihin, jotka puolustavat ihmisoikeuksien
toteutumista ja ovat jo tällaisina toimijoina kansalaisyhteiskunnan johtajia kaikissa
elinympäristöissään eivätkä edusta mitään valtion instituutioita tai rakenteita”. La Fundación
Paz y Reconciliación -säätiö määrittelee sosiaalisen johtajan käsitteen seuraavasti: ”henkilö,
joka pyrkii yhteiskunnalliseen muutokseen mobilisoimalla poliittisia tukijoita ja tavallisia
kansalaisia”. Kolumbialaisen Cinep (el Centro de Investigación y Educación Popular) -
ihmisoikeusjärjestön puheenjohtaja Luis Guillermo Guerrero määrittelee sosiaaliset johtajat ja
ihmisoikeusaktivistit ”kansalaisiksi, jotka käyttävät kansalaisvaltaansa”.47

International Crisis Group -järjestön lokakuussa 2020 julkaiseman, sosiaalisiin johtajiin ja
ihmisoikeusaktivisteihin kohdistuvia oikeudenloukkauksia käsittelevän raportin mukaan
Kolumbiassa ei ole olemassa yhtenäistä ja yhteisesti jaettua määritelmää ”sosiaaliselle
johtajalle”. Presidentti Iván Duquen hallitus on nimennyt 23 erilaista sosiaalisen johtajan
kategoriaa, joihin kuuluvat pääsevät paikallisten viranomaisten suojelutoimien piiriin. Tämän
listauksen mukaan sosiaalisiksi johtajiksi luetaan mm. paikallisneuvostojen johtajat sekä
ihmisoikeus-, etnisten ryhmien itsemääräämisoikeutta, ympäristönsuojelua tai maaseudun
kehittämistä puolustavat aktivistit. Toisaalta viranomaiset ovat todenneet, että käytännössä
”aivan liian monia ihmisiä pidetään sosiaalisina johtajina”, mikä laajentaa nimityksen
merkityssisältöä ja kasvattaa suojelua tarvitsevien määrää kohtuuttomasti. Kolumbian yleisen
syyttäjän toimisto, joka vastaa sosiaalisiin johtajiin kohdistuvien rikosten tutkinnasta, käyttää
kapeampaa määrittelyä, joka sisällyttää termin piiriin vain ”ihmisoikeusaktivistit”, ts. henkilöt,
jotka puolustavat vuoden 1999 YK:n ihmisoikeusjulistuksen määräyksien toteutumista
Kolumbiassa. Edellä mainittujen määritelmien mukaisia kategorioita tarkasteltuaan Kolumbian
hallitus on todennut sosiaalisiin johtajiin kohdistuneiden oikeudenloukkauksien vähentyneen 25
prosentilla vuosien 2018 ja 2019 välillä.48

Toisaalta Kolumbian oikeusasiamiehen toimisto kannattaa laajempaa määrittelyä, ja
paikalliset ihmisoikeusjärjestöt pyrkivät antamaan tilaa yhteisöjen omille määrittelyille siitä, keitä
yhteisö pitää sosiaalisina johtajina. Näiden vaihtoehtoisten tulkintojen mukaan sosiaalisiin
johtajiin kohdistuvat oikeudenloukkaukset ja väkivalta olisivat yleisempiä kuin tilastot antavat

45 CGFM 15.1.2021.
46 Fiscalía 16.6.2020.
47 ColombiaCheck / Salazar & Gómez 29.1.2019.
48 International Crisis Group 6.10.2020.
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ymmärtää. Hallitus ja ihmisoikeustoimijat ovat lisäksi erimielisiä siitä, tuleeko sosiaalisiin johtajiin
kohdistuvaksi väkivallaksi lukea myös henkilökohtaisiin tai paikallistason kiistoihin liittyvät
välikohtaukset. International Crisis Groupin mukaan on huomattava myös, että sosiaalisiksi
johtajiksi luokitellut henkilöt saattavat edistää esimerkiksi laitonta kokaiininviljelyä ja viljelijöiden
oikeuksia.49

Sosiaalisiin johtajiin kohdistuneita murhia on raportoitu 29:ssä Kolumbian 32:sta
departementista. Yli puolet murhista on tapahtunut kolmessa departementissa: Antioquia,
Cauca ja Norte de Santander. Väkivallanteot keskittyvät alueille, joissa eri aseelliset
ryhmittymät käyvät valtataistelua sekä keskeisille huumausaineiden salakuljetusreiteille ja
luonnonvaroiltaan rikkaille alueille. Nykyiset väkivallanteot tapahtuvat pitkälti samoilla alueilla,
jotka ovat olleet myös aikaisemmin konfliktin keskiössä.50

Kuva: Sosiaalisiin johtajiin vuosina 2016−2019 kohdistuneet kuolemaan johtaneet
väkivallanteot lähteittäin. Alkuperäiset lähteet: State Ombudsman, Attorney General’s Office,
Indepaz ja Somos Defensores. Kuvalähde: International Crisis Group / JE / CB-G 6.10.2020.

Käytettävissä olevista lähteistä löytyy vain vähän arvioita sosiaalisiksi johtajiksi luokiteltujen
ihmisoikeusaktivistien määrästä Kolumbiassa. Semana-uutissivustolla 17.7.2019 julkaistun
uutisen mukaan presidentti Duque oli kertonut EFE-uutistoimiston haastattelussa, että
Kolumbian hallituksella on ”vaikeuksia kyetä suojelemaan maan yli seitsemää miljoonaa
sosiaalista johtajaa”.51 Yhdysvaltain ulkoasiainministeriön (USDOS) vuotta 2019 käsittelevän
ihmisoikeusraportin mukaan ihmisoikeusaktivisteihin ja sosiaalisiin johtajiin kohdistuva väkivalta
ja sen uhka ovat merkittävä ihmisoikeusongelma Kolumbiassa. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun
toimiston (OHCHR) 14.3.2019 julkaiseman ihmisoikeusraportin mukaan vuonna 2018
Kolumbiassa murhattiin 115 sosiaalista johtajaa ja ihmisoikeusaktivistia. Kolumbian
syyttäjänviraston mukaan tammikuun 2016 ja elokuun 2019 välisellä ajanjaksolla tapahtuneista

49 International Crisis Group 6.10.2020.
50 International Crisis Group 6.10.2020.
51 Semana 17.7.2019.
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308:sta ihmisoikeusaktivisteihin kohdistuneista murhista 42 tapauksessa oli annettu tuomio; 55:tä
epäiltyä tekijää vastaan oli käynnissä oikeudenkäynti; 41 oli asetettu syytteeseen ja 40
tapausta oli esitutkintavaiheessa. OHCHR:n mukaan 37 % tapoista oli tapahtunut Antioquian,
Caucan ja Norte de Santanderin departementeissa. 27 % surmatuista kuului maan
alkuperäiskansoihin tai afro-kolumbialaisiin yhteisöihin. Murhien motiivit vaihtelivat.52

Kolumbiassa perustettiin vuonna 2018 ihmisoikeusaktivisteihin, sosiaalisiin ja yhteisöjen johtajiin
sekä journalisteihin kohdistuvien rikosten ehkäisyyn, torjuntaan ja uhrien suojeluun keskittyvä ”el
Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos
Humanos, Líderes sociales, comunales y periodistas (PAO)” (engl. ”The Commission of the
Timely Action Plan for Prevention and Protection for Human Rights Defenders, Social and
Communal Leaders, and Journalists”) -komissio, joka tutkii ja pyrkii ehkäisemään edellä
mainittuihin ryhmiin kuuluviin henkilöihin kohdistuvia oikeudenloukkauksia. Kansallinen
tarkastusviranomainen ja oikeusasiamies tekivät vuonna 2019 yhteistyötä paikallisten
tiedotusvälineiden, kansalaisyhteiskunnan ja kansainvälisten järjestöjen kanssa yhteisellä ”Lead
Life” -kampanjalla, jonka tavoitteena oli lisätä tietoisuutta ihmisoikeusaktivisteihin ja sosiaalisiin
toimijoihin kohdistuvista oikeudenloukkauksista.53

Kolumbian oikeusasiamiehen Carlos Alfonso Negret’n tammikuussa 2020 esittämän arvion
mukaan vuosien 2016 ja 2019 (31.10.2019) välisellä tarkastelujaksolla Kolumbiassa surmattiin
vähintään 555 sosiaalista johtajaa ja ihmisoikeusaktivistia54; lisäksi vuoden 2019 marras-
joulukuussa tapahtui 15 em. kriteerit täyttävää henkirikosta, joiden tutkinta oli tammikuussa
2020 vielä kesken. 1.1.-31.10.2019 sai surmansa 118 sosiaalista johtajaa ja ihmisoikeusaktivistia,
näistä 99 miehiä ja 19 naisia. Vuonna 2018 vastaava luku oli 178 (166 miestä ja 12 naista).
Vaikka vuonna 2019 raportoitiin vähemmän sosiaalisiin johtajiin kohdistuneita murhia,
oikeusasiamies ilmaisi huolensa naisjohtajiin ja -aktivisteihin kohdistuneiden tapausten
eksponentiaalisesta kasvusta.55

Kolumbialaisessa ”El Espectador” -sanomalehdessä julkaistun mielipidekirjoituksen mukaan
”Kolumbiassa sosiaalinen johtajuus tarkoittaa kuolemantuomiota”. Vuoden 2019 loppupuolella
alkaneiden työntekijämielenosoitusten myötä käynnistynyt maanlaajuinen liikehdintä on
”jälleen kerran asettanut ihmisoikeusaktivistit ja sosiaaliset johtajat väkivallan ja henkirikosten
kohteiksi”. Kirjoittajien mukaan Kolumbian hallitus ei ole ryhtynyt riittäviin toimiin
ihmisoikeusaktivistien ja sosiaalisten johtajien suojelemiseksi oikeudenloukkauksilta.56

Elokuussa 2020 uutisoitiin Kolumbian hallituksen ja ihmisoikeusaktivistien ja sosiaalisten johtajien
järjestämästä tapaamisesta, jossa keskusteltiin paikallisiin ihmisoikeusaktivisteihin kohdistuvista
väkivallanteoista. Tapaaminen järjestettiin Nariñon departementissa, jossa raportoidaan tällä
hetkellä huomattavan paljon sosiaalisiin johtajiin kuten opettajiin, alkuperäiskansojen johtajiin,
ammattiyhdistystoimijoihin ja ihmisoikeusjärjestöjen edustajiin kohdistuvia oikeudenloukkauksia
kuten tappouhkauksia ja murhia. Uhkausten taustalla ovat alueella toimivat ja maa-alueista
kilpailevat kapinallis- ja rikollisjärjestöt kuten Clan del Golfo, FARC-kapinallisten seuraajat
(disidencias de las Farc) ja ELN-kapinallisryhmittymän edustajat. Myös Kolumbian
puolustusministeri Carlos Holmes Trujillo otti kantaa Nariñon departementin
heikentyneeseen turvallisuustilanteeseen ja aluetta rampauttavaan huumekauppaan. Trujillo

52 USDOS 11.3.2020, s. 4. Ks. myös El Tiempo 30.12.2019.
53 USDOS 11.3.2020, s. 4.
54 International Crisis Groupin 6.10.2020 julkaiseman raportin mukaan vähintään 415
ihmisoikeusaktivistia, ts. sosiaalista johtajaa on saanut surmansa vuoden 2016
rauhansopimuksen solmimisen jälkeen (International Crisis Group 6.10.2020).
55 El Espectador 15.1.2020.
56 El Espectador / Gonzáles Peña & Chamorro Futinico 25.3.2020.
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ilmoitti erityistyöryhmän perustamisesta Nariñon alueella kesällä 2020 tapahtuneen kahdeksan
nuoren kuolemaan johtaneen joukkomurhan selvittämiseksi. Lisäksi Trujillo kertoi, että
Samaniegon kaupungin poliisin resursseja vahvistetaan huomattavasti aluetta vaivaavien
turvallisuusongelmien vuoksi.57

International Crisis Group -järjestön lokakuussa 2020 julkaiseman raportin mukaan sosiaalisiin
johtajiin kohdistuvista murhista ovat vastuussa useat eri tahot: FARC-sissijärjestön kapinalliset
seuraajaryhmittymät, ELN-sissit sekä lukuisat paikalliset rikollisjärjestöt ja puolisotilaalliset
organisaatiot. Nämä ryhmittymät pitävät sosiaalisia johtajia ja ihmisoikeusaktivisteja esteenä
laittomille liiketoimilleen kuten kokaiinin tuotannolle ja huumekaupalle sekä paikallisyhteisöjen
pakottamiselle yhteistyöhön aseellisten ryhmittymien kanssa. Ihmisoikeusaktivisteihin
kohdistuvaa uhkaa pahentaa viranomaisten ja valtiovallan osallisuus joihinkin laittomuuksiin;
monet tappouhkauksia saaneet sosiaaliset johtajat pelkäävät, että tutkintaviranomaiset
tekevät yhteistyötä rikollisten kanssa. Toiset pelkäävät näkyvän viranomaissuojelun lisäävän
heihin kohdistuvaa väkivallan uhkaa. Presidentti Iván Duquen ratkaisu on ollut tarjota
väkivallan uhkaa kokeville aktivisteille fyysisiä suojamekanismeja kuten panssaroituja autoja ja
henkivartijapalveluita, ja samalla jatkaa aseellista taistelua iskuihin syyllistyneitä kapinallis- ja
rikollisryhmittymiä vastaan. Tällä hetkellä noin 5000 sosiaalista johtajaa on edellä mainittujen
suojelutoimien kohteena. Toisaalta viranomaiset saattavat edellyttää suojelutoimien kohteena
olevien yksilöiden siirtymistä muuttamaan kaupunkeihin ja jättämään lähiyhteisönsä, mikä
estää toimimisen yhteisöjen johtajina. COVID-19 -pandemia on omalta osaltaan heikentänyt
sosiaalisten johtajien ja ihmisoikeusaktivistien asemaa ja korostanut turvallisuustilanteen
kriittisyyttä. Pandemian leviämisen ehkäisemiseksi käyttöön otetut rajoitustoimet ovat jättäneet
monet syrjäseutujen yhteisöt aseellisten ryhmittymien valtataistelujen ja mielivallan kohteiksi.
Aseelliset ryhmittymät ovat tiukentaneet alueellista kontrolliaan ja lisänneet vaikutusvaltaansa
valtatyhjiön koettelemilla alueilla pakottamalla paikalliset asukkaat mielivaltaisten
voimakeinojensa ja sosiaalisen kontrollin alaisuuteen.58
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