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La Unió Europea, UE, dóna suport formal a la mediació del President H. Chávez per a assolir l'acord 
humanitari, en una declaració institucional que compromet a aquest bloc de 27 països. Aquest recolzament va 
ser rebut amb beneplàcit pel govern veneçolà, i demostra que hi ha confiança en la gestió mediadora i 
esperança que l'acord succeeixi. A aquestes veus de suport se suma la del President de Líbia Muamar Gadafi, 
qui desitja que l'intercanvi humanitari es porti a terme i que els llatinoamericans poden comptar amb el 
recolzament del poble libanès perquè acabi el conflicte que afligeix al poble de Colòmbia. Aquesta declaració 
va ser coneguda a través del President de Nicaragua, Daniel Ortega, qui a la vegada va reiterar el suport del 
seu govern per a l'acord humanitari i la pau a Colòmbia. D'altra part, el President de la Central Unitària de 
Treballadors, CUT, associats amb diversos moviments socials, anuncia que es realitzarà el 2 de novembre a 
Bogotá, una gran trobada nacional amb personalitats democràtiques i del cos diplomàtic, en suport a l'acord 
humanitari i per a pressionar a les parts que flexibilitzin les seves posicions, les quals actualment estan en punts 
extrems. Així mateix, el subsecretari de Defensa dels EEUU per a l'hemisferi occidental, Stephen Jonhson, diu 
que per al seu país l'alliberament dels tres agents nord-americans, que resten presoners en poder de les FARC, 
és una prioritat, i va qualificar de molt positiva la mediació del President Chávez per a l'acord humanitari. Diu 
que això ajudarà a millorar les relacions entre EEUU i Veneçuela. Mentrestant, la Senadora P. Córdoba 
anuncia que es portaran a terme concerts musicals a les ciutats de Caracas, Bogotá, Buenos Aires, Rio de 
Janeiro, París i Washington; sota el lema “Una llum per la pau a Colòmbia” i en suport de l'acord humanitari. 
D'altra banda, l'oficina de premsa de la Presidència de la República i el Canceller de Colòmbia, en respectius 
comunicats, van sortir al pas de les declaracions que va fer el ministre de Defensa J. M. Santos en el sentit que 
el President Chávez està aprofitant la mediació per a l'acord humanitari, per a millorar la seva imatge en l'àmbit 
internacional. Els comunicats desautoritzen al ministre Santos, donen tot el recolzament al President 
Chávez, al mateix temps que demana a tots els funcionaris del Govern que s'abstinguin de fer declaracions, en 
públic i en privat, que afectin les relacions internacionals de Colòmbia. CARACOL RADIO, EL COLOMBIANO, 
AFP, EL TIEMPO, EL MUNDO – MEDELLÍN, EL NUEVO SIGLO,  PRESIDENCIA, 11 - 19/10/07 
 
La guerrilla de l’ELN acusa al govern d'EEUU de sostenir aliances amb clans mafiosos, a qui ha ajudat a 
convertir-los en armes paramilitars i utilitzar-los contra les guerrilles revolucionàries. Diu que la societat 
colombiana exigeix que EEUU canviï la seva política de control del narcotràfic per una veritable eradicació 
radical i demana el cessament de l'ajuda militar al govern colombià, a qui qualifica com a règim de 
capitalisme mafiós. Demana, a més, que es comprometi amb l'impuls per la solució política del conflicte 
polític i armat intern colombià. INSURRECCIÓN, APORREA, ABN, 15 – 18/10/07 

La Comissió Interamericana de Drets Humans, CIDH, conceptua que el procés de desmobilització paramilitar 
està ple de traves, buits i errors sistemàtics. Diu l'informe que molts dels desmobilitzats no feien part de les 
estructures paramilitars, que van ser inclosos per a beneficiar-los amb els incentius econòmics que oferia 
l'Estat. Que els fiscals no estaven capacitats i van ser nomenats hores abans de començar a rebre als 
desmobilitzats en les seves versions lliures, la qual cosa va conduir a un simple formalisme i a que s'escapés 
l'oportunitat de saber la veritat de milers de crims que avui quedaran impunes. Qüestiona els buits en la 
implementació de la Llei de Justícia i Pau, que limita la participació de les víctimes en el procés judicial que 
s'avança contra els seus victimaris i també els continguts en la Llei que garanteixen altes dosis d'impunitat i 
una pobra reparació. La CIDH diu que l'Estat està assumint un rol marginal en el procés quan hauria de ser 
protagonista en representació de l'interès de tots els colombians i especialment de les víctimes. Qüestiona a 
més que una gran proporció de les armes lliurades eren de dolenta qualitat i el seu nombre molt per sota del que 
realment posseïen, aquest aspecte és rellevant ja que es registra un procés de rearmament i generació de nous 
grups paramilitars, que usen armes no lliurades durant la desmobilització. El Govern diu no compartir els 
termes de l'informe però que estudiarà críticament les recomanacions. D'altra part el delegat de la OEA per al 
procés de desmobilització amb els paramilitars, Sergio Caramagna, diu que cal preocupar-se més per les 
víctimes, que escandalitzar-se per la parapolítica, que és de vital importància insistir en la reparació de les 
víctimes, les quals es troben desprotegides, tot i que la Llei de justícia i Pau conté mecanismes i procediments 
per a una eficaç reparació. Entretant, un estudi del Centre d'Investigació i Capacitació Popular, CINEP, denuncia 
que la força pública ha presentat 90 falsos positius en l'últim any. Aquests falsos positius pretenen encobrir 
execucions extrajudicials, tortures, ferits, amenaces, desaparicions forçades i detencions arbitràries. Aquests 
actes comesos per membres de l'Exèrcit, Das, Fiscalia, Sijín i Força Aèria i en nombrosos casos amb la 
participació d'integrants de grups paramilitars. Tots els casos estan degudament substanciats pel CINEP. D'altra 
banda, el President Uribe, enmig d'una reunió amb el fiscal cap de la Cort Penal Internacional, CPI, proposa que 
el país debati sobre la conveniència que Colòmbia aixequi la reserva o moratòria per set anys que havia 
interposat, amb l'argument de mantenir les portes obertes als processos de pau amb els grups alçats en armes. 
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