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El Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament de 
Barcelona, que reuneix prop de 30 entitats i federacions de la ciutat, 
manifesta: 
 

-Una profunda preocupació davant la vulneració dels drets 
constitucionals i els drets humans a Nicaragua.  
 
-La condemna per les persones assassinades, desaparegudes i els 
atacs a periodistes i contra la llibertat d'expressió a Nicaragua.  
 
-El suport a les persones defensores de drets humans i sol·licita a l'Estat 
de Nicaragua el respecte de les obligacions internacionals en matèria de 
drets humans. 
 
-El suport a l'exigència d'instal·lar una Comissió de la Veritat 
independent on participin organitzacions internacionals que investigui els 
assassinats i violacions a drets humans esdevinguts i que treballi en 
identificar responsabilitats de manera que puguin aplicar-se les sancions 
corresponents. 

 
 
Per tot això, denunciem: 

 
-La brutalitat de la policia en la repressió de manifestacions i la utilització 
d'armes de foc contra estudiants que exercien el seu dret a manifestar-
se. 
 
-L'assassinat de com a mínim 53 persones segons el CENIDH (Centro 
Nicaragüense de los Derechos Humanos), majoritàriament joves, 
desenes de persones desaparegudes, així com la tortura patida a les 
presons (El Chipote i La Modelo) per joves manifestants que la Policia 
Nacional va detenir sense justificació, durant diversos dies, així com la 
manera degradant en què aquestes persones van ser posades en 
llibertat. 
 
-Els intents d'intimidació per part dels funcionaris del cos diplomàtic 
nicaragüenc quan les persones nicaragüenques residents a Barcelona i 
a la resta de l'Estat espanyol, França, Anglaterra, Alemanya, Bèlgica, 
Dinamarca i Suïssa s'han manifestat de forma pacífica en espais públics 
o davant d'ambaixades, així com les amenaces que han rebut les seves 
famílies a Nicaragua, per part de la Policia Nacional. 
 
-Les violències sexuals que s'han reportat i que han estat utilitzades com 
armes d'intimidació i repressió per part de l'Estat, tal com ho han 
demostrat els testimonis de diverses sobrevivents davant  les 
organitzacions de drets humans i mitjans de comunicació. 
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-La censura i la manipulació dels mitjans de comunicació i els atacs que 
han patit professionals del periodisme (robatoris de càmeres i agressions 
físiques), i condemnem el fet que els mitjans de comunicació oficialistes 
no donin cobertura als esdeveniments que desprestigien al govern. 
 
-La cooptació de tots els poders de l’Estat per part del govern que 
impedeix que hi hagi justícia en el país.  
 
 

Per tot l’exposat, 
 
Demanem i fem una crida al diàleg ampli, que inclogui tots els sectors 
de la societat nicaragüenca per resoldre, de forma pacífica i justa, el 
conflicte actual i per garantir el respecte dels drets humans. 
 

 
 
Barcelona, 14 de maig de 2018 
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