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Des del Palau de Miraflores, seu del Govern de Veneçuela, el President H. Chávez en 
companyia de la Senadora P. Còrdova i del dirigent guerriller de les FARC Iván Márquez, van 
fer una presentació davant els mitjans de premsa de continguts de la reunió celebrada fa dies.  
Márquez assegura que l'acord humanitari es facilitarà després que el President Chávez i 
Manuel Marulanda, principal líder de les FARC, es trobin en territori colombià, per a això 
proposa que sigui a les esplanades del Yarí, regió on aquesta guerrilla històricament ha tingut 
forta presència. El President Chávez planteja que és indispensable tal trobada i convida al 
Govern colombià i a les FARC a la flexibilitat. A més anuncia que Marulanda ha donat l'ordre 
perquè siguin lliurades proves de supervivència dels captius en el seu poder, i que aspira a 
ser portador d'elles abans que es produeixi el seu viatge a França per a reunir-se amb el 
President N. Sarckozy, amb qui pretén avaluar els desenvolupaments del procés de mediació 
per a l'acord humanitari. La presència de Márquez en el Palacio Miraflores ha suscitat veus de 
preocupació en el Govern colombià i mitjans de premsa oficials, ja que pot significar una 
entrada de les FARC a l'àmbit internacional i a guanyar legitimitat, sense contraprestació 
alguna. Posteriorment i en el marc de la Cimera iberoamericana, realitzada a Santiago de Xile, 
els Presidents Chávez i Uribe avaluen la situació i aquest últim reitera la seva posició sobre 
mantenir els anomenats inamovibles però s'obre que s'explorin noves opcions. El President 
Uribe diu als mitjans que protegeix íntegrament la tasca del President Chávez, superant amb 
això la molèstia que li va causar per no haver estat informat amb anticipació de la reunió entre 
el mandatari veneçolà i I. Márquez. Entretant, la senadora P. Còrdova diu que no es va 
informar amb anticipació al Govern colombià per raons de seguretat i relata que hores després 
que ella es reunís, setmanes abans, amb Raúl Reyes, el lloc de la trobada va ser bombardejat 
per l'aviació colombiana posant en risc la vida del dirigent. Al llarg d'aquesta setmana el 
President Uribe endureix el seu discurs, després que es descobrís que les FARC havien 
infiltrat la cúpula de l'Exèrcit, amb la inclusió d'una dona com estudiant a l'Acadèmia on es 
capaciten els Generals que van a ser ascendits; i diu que l'única trobada que haurà de tenir 
Marulanda és amb la justícia, donant per tancada tota possibilitat a la trobada amb el President 
H. Chávez. D'altra part, el Ministre de Defensa d'Equador, Wellington Sandoval, afirma que 
“Equador no limita amb Colòmbia sinó amb les guerrilles de les FARC i de l’ELN d'aquest 
país” i adverteix que mentre Bogotá no prengui “possessió efectiva” de la zona de frontera, es 
produiran fortes tensions en l'àrea limítrofa. Diu a més que en cap circumstància es van a 
involucrar en el conflicte intern colombià, però si van a defensar la sobirania del seu territori i de 
les seves gents. També va comminar a l'alt comandament militar colombià que suspenguin tot 
tipus d'incursions en territori equatorià per a des d'allà atacar a les guerrilles que estan en 
territori de Colòmbia. Les declaracions del Ministre van generar preocupació en la cancelleria 
colombiana que encara no ha reaccionat. EL COLOMBIANO, EL TIEMPO, EL ESPECTADOR, 
PRESIDENCIA, SEMANA, TELESUR – TV, CMI – TV, CARACOL – RADIO, RCN – RADIO, 
APORREA, ABP – NOTICIAS, 09 – 15/11/07 
 
El President H. Chávez anuncia que s'ha reunit amb el màxim cap de la guerrilla de l’ELN 
Nicolás Rodríguez Bautista i amb el segon alt comandament Antonio García, en el seu 
propòsit de contribuir que les parts, ELN – Govern colombià, superin els obstacles en la 
discussió del cessament bilateral del foc i hostilitats i pugui signar-se l'acord base, que 
seria l'inici del procés de pau. La mediació que realitza el mandatari veneçolà enfront de les 
dues més importants organitzacions insurgents, ha generat expectació i confiança en els 
resultats, ja que es creu que en les guerrilles les paraules de Chávez són ben rebudes i per 
això pot exercir major pressió sense que sigui objecte de rebuig, així ho estimen analistes 
polítics i persones reunides al Govern. L'Alt Comissionat per a la Pau, L. C. Restrepo, es troba 
a Veneçuela per a assistir a una trobada amb els portaveus de l’ELN i el President Chávez i diu 
sentir-se optimista per la represa de les converses, però desconfiat perquè veu a l’ELN molt 
supeditat a les FARC la qual cosa afecta la voluntat de pau d'aquesta guerrilla. EL TIEMPO, EL 
COLOMBIANO, EL NUEVO SIGLO, EL MUNDO – MEDELLÍN, EL ESPECTADOR, 
PRESIDENCIA, TELESUR – TV, CMI – TV, CARACOL – RADIO, RCN – RADIO, EL PAÍS – 
CALI, 09 – 15/11/07 
                                                 
1 www.escolapau.org 

http://www.escolapau.org/


 
En la ciutat de Madrid es va dur a terme una trobada de dones i una reunió de colombians i 
colombianes a l'exili, convocats per l'assemblea Permanent de la Societat Civil per la Pau i 
Contra la Guerra, en les quals van avaluar la situació del país i van produir declaracions de 
suport a les gestions de mediació i facilitació que realitzen el President H. Chávez i la Senadora 
Pietat Còrdova, per a la realització de l'acord humanitari. També van expressar els seus 
qüestionaments a l'alt nivell d'impunitat per als paramilitars que estan sent processats sota la 
Llei de Justícia i Pau promoguda pel govern d’A. Uribe. A més reclamen a la comunitat 
internacional exercir pressió a l'estat colombià perquè els crims del paramilitarisme no quedin 
impunes i hi hagi veritat i reparació efectiva per a les víctimes. Finalment declaren que la 
solució política negociada és l'única sortida vàlida pel conflicte intern a Colòmbia i a la vegada  
reclamen un lloc decisiu de la societat en el tràmit del procés de pau. ACOMPAZ, CARACOL – 
RADIO, FERINE, ASAMBLEA PERMANENTE, 11 – 14/11/07 
 
El Govern va ser fortament qüestionat durant un seminari programat pel centre Internacional 
de Toledo, CIT, el qual va comptar amb la presència del Ministre de l'Interior, C. Hoguín Sardi i 
del Vicepresident F. Santos, per part de reconeguts dirigents socials i d'ONG´s 
colombianes, qui van posar de relleu la impunitat en el procés que avança el Govern amb els 
paramilitars i l'absència de veritat i reparació per a les víctimes. D'altra part l'Informe Monitor 
de Mines Terrestres 2007 publicat per l'Institut de Nacions Unides per a la Investigació sobre 
Desarmament, UNIDIR, estableix que Colòmbia va ser el país amb més víctimes per mines en 
el món durant el 2006. Del total de 1.106 víctimes, 226 van resultar mortes i 880 ferides, 
corresponent el 40% a víctimes civils i el restant 60% a membres de les FFAA. El Govern 
colombià anuncia que presentarà aquesta situació a la VIII Reunió dels Estats Part de la 
Convenció d’Otawa que es portarà a terme a Jordània. Entretant, la Central Unitària de 
Treballadors, CUT, afirma que des de l'any 2000 han estat assassinats 700 sindicalistes i 
que el 99% d'aquests crims està en la impunitat. La situació és preocupant, tenint en 
compte que al llarg d'aquest any han estat assassinats 29 sindicalistes, la qual cosa 
demostra l'existència d'una estratègia contra els drets dels treballadors a associar-se i a 
atemorir-los perquè desisteixin de les seves reclamacions i drets, així ho afirmen dirigents 
d'aquesta central. EL COLOMBIANO, EL TIEMPO, CARACOL – RADIO, 12 – 14/11/07 
 
La Comissió jurídica de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa va aprovar un 
informe del Comitè de Drets Humans del Consell Europeu, que qüestiona el procediment que 
utilitzen el Consell de Seguretat d'ONU i la UE, per a fer inclusions en la llista de persones i 
organitzacions qualificades com a terroristes. Diu l'informe que els procediments són 
arbitraris i de poca credibilitat, ja que els membres del comitè encarregat de decidir la inclusió 
de persones o organitzacions desconeixen els motius de les sol·licituds, com tampoc els 
afectats són escoltats prèviament ni informats amb posterioritat a la decisió, i a més no es té 
previst un mecanisme o protocol per a realitzar nous exàmens sobre la situació de 
permanència en aquesta llista. L'informe serà sotmès al Ple de l'Assemblea que es realitzarà al 
gener de 2008. EUROPA PRESS, REBELIÓN, 12 – 14/11/07 

 

 


