CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA – CNA
Pessoa Colectiva de Utilidade Pública
Filiada na Coordenadora Europeia – Via Campesina – Sede em Bruxelas

Portugal, Coimbra 14.01.2021
Senhora Embaixadora da Colômbia em Portugal
María Elvira Pombo Holguín
Assunto: Nota de preocupação sobre a TORTURA, HOMICÍDIO E DESAPARECIMENTO
FORÇADO de OMAR MORENO IBAGUE, líder social e sobrevivente do genocídio contra
a União Patriótica.
Exma Senhora
Soubemos da VIL TORTURA, HOMICÍDIO E DESAPARECIMENTO FORÇADO do líder
camponês colombiano OMAR MORENO IBAGUE, membro do sindicato dos trabalhadores
agrícolas independentes Meta-Sintragrim, filiado na Federação Nacional dos Sindicatos
Agrícolas Unitários -FENSUAGRO-CUT- e sobrevivente do genocídio contra a união
patriótica;
Quando em 28 de dezembro de 2020, este líder social viajava num táxi intermunicipal da
cidade de Llorente a Pasto, no departamento de Nariño, no sul do país, aproximadamente
entre as 14h00 e 15h00.ao quilómetro 92 em Las Marías, o veículo foi interceptado por
alguns indivíduos que viajavam em duas motocicletas, retirando-o violentamente do
veículo. Sabemos que a comunidade informou que OMAR foi assassinado e desaparecido
porque imagens e vídeos comoventes da tortura e do assassinato a que foi submetido
circularam naquela região por um grupo armado que se autodenomina OLIVER
SINISTERRA. Omar Moreno Ibagué destacou-se como camponês e líder social, filiado no
sindicato dos trabalhadores agrícolas independentes Meta e sobrevivente do genocídio
contra o sindicato patriótico.
É urgente que os mandatos constitucionais e acordos internacionais sejam cumpridos
pelas autoridades competentes, pois já se passaram mais de dez dias desde que a família
Moreno Ibagué notificou as autoridades do crime hediondo e até o momento o corpo não
foi recuperado.
Solicitamos ao Governo da Colômbia que acione os mecanismos de busca urgente que
permitam a entrega digna do corpo de OMAR MORENO IBAGUE a sua família, bem como
investigue, processe e puna os autores deste crime contra a humanidade.
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