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De manera sorprenent el President A. Uribe va decidir trencar la mediació que venia 
realitzant el President H. Chávez per a l'intercanvi humanitari, adduint extralimitacions del 
mandatari veneçolà, a l'interpel·lar telefònicament al general de l'Exèrcit colombià amb la 
finalitat d'avaluar la situació dels segrestats en mans de les FARC. Fonts de la Casa de Nariño 
afirmen que el President Uribe li havia advertit al President Chávez, durant la seva trobada a 
la Cimera Iberoamericana realitzada a Santiago de Xile, que s'abstingués de cridar als generals 
“perquè se'm tornen chavistes”. Un dia abans el President Uribe havia establert el 31 de 
desembre com a data límit per a la mediació i revelat els continguts de la seva proposta, que  
consistia a donar autorització al President Chávez per a reunir-se amb Marulanda en un lloc 
del Caguán, amb regles clares i acompanyament internacional, sobre la base que les FARC 
deixessin en llibertat, de manera unilateral, a un grup de segrestats, amb el compromís 
d'alliberar-los a tots, inclosos els tres nord-americans. Aquesta reunió es realitzaria amb el 
compromís d'iniciar un procés de pau. El President Uribe va manifestar la seva disposició 
per anar a una trobada similar, previ alliberament de tots els segrestats i en el marc d'un procés 
de pau exitós. A més el President Uribe exigia que el lloc esmentat seria molt diferent a 
l'anterior zona de distensió i que en ell haurien d'estar tots els membres del Secretariat de 
les FARC. Dies enrere el President Chávez s'havia reunit amb el President de França N. 
Sarkozy, qui esperava que Chávez fos portador de proves de supervivència d’Ingrid Betancourt 
i dels altres segrestats, expectativa que s'havia creat a partir de l'anunci que fes les FARC de 
lliurar-les, sempre que no es vulnerés la seguretat dels captius en el seu poder. La trobada va 
generar desànim a l'arribar Chávez a la reunió sense les proves promeses. Entretant, el jutge 
que condueix el procés contra Simón Trinitad va ajornar indefinidament la data de l'audiència 
per a proferir sentència, degut al fet que la sentència pogués afectar el tràmit de l'acord 
humanitari i la sort dels tres nord-americans en poder de les FARC. PRESIDENCIA, ALTO 
COMISIONADO PARA LA PAZ, EL TIEMPO, EL COLOMBIANO, EL ESPECTADOR, BBC, 
TELESUR – TV, EL NACIONAL – VENEZUELA, APORREA, CARACOL – RADIO, CMI – TV, 
CADENA SER ESPAÑA – RADIO, EL PAÍS – ESPAÑA, 20 – 22/11/07 
 
El President H. Chávez va anunciar haver-se reunit amb Nicolás Rodríguez Bautista conegut 
com Gabino, i Antonio García, primer i segon comandants de l’ELN, en el propòsit de 
destravar les converses entre aquesta organització guerrillera i el Govern d’Uribe. Aquesta 
trobada va antecedir un altra entre A. García i l'Alt Comissionat per a la Pau, L. C. Restrepo, 
amb la presència del mandatari veneçolà, en la qual les parts van realitzar una avaluació 
sobre l'estat del procés de diàleg i van convenir la realització d'una trobada dels dos equips 
negociadors, a realitzar-se del 15 al 20 de desembre pròxim. A. García aclareix que la 
presència de Gabino va obeir a l'interès de l’ELN de realitzar la trobada amb el President 
Chávez al més alt nivell i que no estarà present en les converses amb el Govern, en les quals 
Pablo Beltrán seguirà sent el portaveu i portant les negociacions. Va dir a més que en la 
pròxima reunió amb el Govern van a avaluar el procés en els seus acumulats, els obstacles i a 
redissenyar els nous passos a fer. Diu que la credibilitat entre les parts és inexistent atès 
que la confiança mútua està en dubte, que a més l'exigència de localització i identificació dels 
guerrillers és un seriós obstacle ja que el propòsit és el de verificar un eventual cessament de 
focs i hostilitats, per a això no es requereix la localització i identificació exigides unilateralment 
pel govern, però si estan oberts a estudiar fórmules i altres alternatives per a portar a terme el 
cessament i la verificació. A més l’ELN està en la disposició de tractar en el marc de l’anomenat 
acord base el tema de les privacions a la llibertat, en al·lusió directa al tema dels segrestats, 
els militants de l’ELN presos i els presos polítics i socials. Referent a això, la Fundació País 
Libre afirma que des de setembre de 2005 i agost de 2007, temps d'acostaments Govern – 
ELN, aquest grup guerriller ha segrestat a 107 persones amb finalitats econòmiques, de les 
quals dues segueixen encara en captivitat, i agrega que en els últims set anys ha segrestat a 
3.288 persones de les quals 240 segueixen en captivitat. País Libre exigeix que tots els 
segrestats siguin alliberats sense cap contraprestació. García va revelar també haver-se reunit 
amb I. Márquez, aprofitant la seva estada a Caracas, per a intercanviar parers sobre l'acord 
humanitari i sobre el procés de diàleg amb l’ELN. Aquesta trobada ha suscitat temors en el 
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Govern, perquè creuen que ambdues organitzacions puguin estrènyer els seus llaços i realitzar 
acords militars. Finalment, ha transcendit que les parts estudiaran una proposta del President 
Chávez d'establir una zona que brindi confiança i seguretat necessària per a realitzar les 
converses, aquesta zona estaria a la frontera colombiana–veneçolana, possiblement a la regió 
d’Arauca – Apure – Barinas. EL TIEMPO, EL ESPECTADOR, SEMANA, EL COLOMBIANO, 
RCN – RADIO, CARACOL – RADIO, TELESUR – TV, CMI – TV, BBC, ARGENPRESS, EL 
MUNDO – MEDELLÍN, EL NUEVO HERALD, EL NUEVO SIGLO, 16 – 22/11/07 
 
El més recent informe de l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats, ACNUR, sobre 
la política pública per a l'atenció integral al desplaçament forçat a Colòmbia, estableix que des 
de 2.003, cada any 200.000 persones a Colòmbia han de deixar-ho tot per salvar la seva 
vida o escapar de la por en zones de conflicte. Reconeix que encara que es perceben certs 
avanços en l'atenció a aquest fenomen, el desplaçament persisteix, no es castiga i tampoc té el 
rebuig social que mereix. Segons l'agència, Colòmbia ocupa el segon lloc, després de Sudan, 
com país afectat per aquest flagel, catalogat com de crisi humanitària. Diu l'informe que el 
fenomen del desplaçament no és homogeni, que es concentra en 191 municipis agreujant la 
situació als departaments d’Antioquia, Caquetá, Bolívar, Cesar, Magdalena, Putumayo i Tolima. 
Entretant, María McFarland especialista sobre assumptes colombians de Human Rights Watch, 
afirma que Colòmbia és una immensa crisi humanitària, ja que hi ha més de tres milions de 
desplaçats dins del país i els nivells de violència política han estat i segueixen sent summament 
elevats. És a més el lloc del món amb major nombre d'assassinats de sindicalistes: ja en són 
27 en aquest any. Agrega que també incideix en l’agreujament de la crisi, la desesperança de 
la societat pel clima d'impunitat enfront del paramilitarisme, que avui està emparada per la Llei 
de Justícia i Pau, per la situació d'intimidació i desassossec que generen les accions dels grups 
guerrillers en les seves zones d'operacions i les dificultats per a concretar l'acord humanitari 
que permeti la llibertat dels segrestats en mans de les FARC i la paràlisi de les negociacions 
entre l’ELN i el Govern. Entretant, el Consell de Ministres de Relacions Exteriors de la UE van 
aprovar un document de 15 punts en el qual brinden el seu recolzament al Govern en la 
recerca d'una sortida negociada al conflicte armat i ressalten l'esforç del país per a l'aplicació 
de la Llei de Justícia i Pau. Diu el document, que la UE també pren nota que l'aplicació de la 
Llei dista de ser completa, i insta al Govern que aporti recursos suficients per a aplicar la 
justícia i protegir a les víctimes del paramilitarisme. D'altra part, la crisi humanitària a Colòmbia 
mobilitza a organitzacions femenines a manifestar-se. Així ho han donat a conèixer 
portaveus de la Ruta Pacífica de Mujeres i l'Organització Femenina Popular, OFP, que han 
convocat a la realització d'una caravana de 3.000 dones de Colòmbia i Equador a la frontera 
entre aquests dos països, com acte de protesta i de denúncia i per a fer visible “les violències 
que es cometen contra la vida i cos de les dones i la greu situació humanitària que es 
registra a la zona fronterera”. Finalment, el Fons de Nacions Unides per a la Infància, UNICEF, 
va emetre un missatge d'alarma per la mort anual a Colòmbia de 20.000 infants nascuts 
vius abans complir el primer any d'edat, per malalties curables i retreu que aquesta xifra 
escandalosa no rebi atenció de la comunitat internacional ni de l'Estat. Qüestiona que aquestes 
morts ocorren en silenci i enfront de la desídia de les institucions, obligades a desenvolupar 
polítiques públiques per a la prevenció i preservació de la vida. ARGENPRESS, EL 
COLOMBIANO, VOZ,  EL TIEMPO,  EL PAÍS – ESPAÑA,  16 - 21/11/07  

 

 


