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Després que les FARC revelessin que alliberarien a Clara Rojas, el seu fill Emanuel i a 
Consuelo González de Perdomo, el President Hugo Chávez va iniciar una complexa operació 
per a rebre a les alliberades, amb un desplegament logístic, poc habitual en operacions 
humanitàries, i comptant amb la presència d'una comissió internacional, integrada per delegats 
dels governs de set països encapçalada per l'expresident d'Argentina Néstor Kirchner, i a la 
qual s'havia sumat el director de cinema Oliver Stone per invitació personal del President 
Chávez, que oficiaria com a testimoni i garant del lliurament. L’última setmana de desembre va 
transcórrer enmig de gran expectació i una profusa difusió per part dels mitjans de premsa, 
ambient que es modificaria dramàticament quan el President Chávez revelés l'ajornament de 
l'alliberament per decisió de les FARC amb l'argument que en la zona pròxima al lloc on farien 
els alliberaments, l'exèrcit realitzava fortes operacions militars. El President Uribe va reaccionar 
rebutjant la versió de les FARC i va assegurar que el veritable motiu de la suspensió és que no 
tenen sota el seu poder al nen Emanuel, el qual podria trobar-se en mans de l'Institut Colombià 
de Benestar Familiar des de fa més de dos anys. Aquestes versions del President i de les 
FARC posteriorment van ser confirmades de manera parcial, doncs en les mateixes pàgines 
Web institucionals de l'Exèrcit, l'alt comandament militar informa sobre operacions i resultats en 
la regió assenyalada pels alliberaments, confirmant així la versió de les FARC. D'altre banda 
les proves d’ADN realitzades a la família de Clara Rojas i al nen acollit en un hospici i que 
confirmaven que el nen si que és Emanuel, van revelar com a certa la versió del Govern. 
Posteriorment les FARC van reconèixer en comunicat públic que el nen de l’hospici en efecte 
és Emanuel i acusen al Govern d'haver-lo segrestat, ja que el nen havia estat lliurat a una 
família perquè el cuidés, lluny dels riscos i condicions precàries de la selva. El comunicat sosté, 
a més, que continuen ferms en la seva decisió d'alliberar a Clara i Consuelo sempre que hi 
hagin garanties de seguretat. El Govern ofereix crear un corredor de seguretat per a facilitar els 
alliberaments suspenent les operacions militars en tres municipis del departament del Guaviare 
pel temps que duri l'alliberament i estableix condicions d'exigir respecte a les autoritats 
colombianes, comunicació i discreció a eventuals acompanyants internacionals en aquesta 
acció humanitària. A més, surt al pas a qualsevol operació clandestina d'alliberament i diu que 
no ho permetrà, perquè violenta l'estat de dret i la sobirania nacional. Finalment el President 
Chávez va expressar satisfacció al saber que Emanuel és lliure des de fa més dos anys i revela 
que ja té en el seu poder les coordenades per a efectuar la rebuda de les alliberades. Les 
Cancelleries de Colòmbia i Veneçuela realitzen les coordinacions per a portar a terme 
l'operació de rebuda de les alliberades, per a això ja han estat disposades dues aeronaus 
veneçolanes a San José del Guaviare. El Govern de Veneçuela ha designat al Ministre de 
Justícia, Ramón Rodríguez Chacín com el responsable de l'operació humanitària, la qual 
compte amb la presència i suport del CICR. Finalment, es va efectuar l'alliberament de Clara i 
Consuelo, qui van ser rebudes a més per la Senadora Pietat Córdoba i l'Ambaixador de Cuba a 
Veneçuela. Les alliberades es van reunir amb les seves famílies a Caracas i posteriorment amb 
el President Chávez en el palau de Miraflores. Des d'allí el mandatari veneçolà va convidar al 
President Uribe a superar les dificultats i a treballar conjuntament per la pau de Colòmbia. Les 
alliberades afirmen que en endavant treballaran per l'alliberament de tots els segrestats i 
demanen, en nom dels captius que van quedar a les selves, al President Chávez continuar amb 
els seus esforços per l'intercanvi humanitari. Les dames van portar amb elles proves de 
supervivència de 16 segrestats més. Entretant, des de diferents llocs del món, mandataris de 
més de 20 països, així com el Secretari General de l'ONU, OEA, i de l'Oficina d'Exteriors de la 
UE i del Departament d'Estat dels EEUU, van expressar la seva complaença per l'alliberament, 
al mateix temps que reconeixen el paper d'Hugo Chávez i ofereixen el seu suport perquè es 
concreti el més aviat possible l'acord humanitari. D'altra part Manuel Marulanda, comandant 
general de les FARC, en una carta als seus combatents els insta a colpejar a l'enemic i 
preparar les condicions per a una “ofensiva general” en aquest nou any. El Tiempo, El 
Espectador, El Nuevo Siglo, Semana, El Colombiano, ANNCOL, BBC, El Universal – Caracas, 
El Clarín – Argentina, El Nuevo Herald, El País – España, CMI – TV, TELESUR – TV, Caracol – 
Radio, RCN – Radio, Cadena SER – Radio, 21/12/07 – 10/01/08 
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El Ministre de Defensa, Juan Manuel Santos, va presentar la captura del “comandant Pablito”, 
ocorreguda a Bogotà, com un dels cops més contundents contra la guerrilla de l’ELN en els 
últims temps. Diu el funcionari que aquesta persona era un dels més experimentats caps 
militars i el qual s'oposava amb més bel·ligerància als diàlegs de pau entre aquesta guerrilla i el 
Govern. El Govern compara a “Pablito”, salvades les distàncies, amb “el Mico Jojoy”, cap militar 
de les FARC. Els diàlegs de pau entre l’ELN i el Govern estan suspesos, però s'espera que les 
parts acudeixin a una trobada, a finals de gener, convingut amb la mediació del President 
Chávez, abans que aquesta mediació fou suspesa pel govern de Colòmbia. El Tiempo, El 
Espectador, El Nuevo Siglo, El Colombiano, BBC, El Universal – Caracas, El Clarín – Argentina, 
El Nuevo Herald, El País – España, CMI – TV, TELESUR – TV, Caracol – Radio, RCN – Radio, 
08 – 10/01/08 

El Fiscal General, Mario Iguaran, revela que el seu despatx ha obert processos judicials contra 
23 empresaris de la indústria de la palma per a processar olis, els quals seran cridats a 
comparèixer davant la justícia en indagatòria, pel delicte de desplaçament forçat de camperols i 
indígenes en el departament del Xocó. Els habitants de la regió dels rius Jiguamiandó, 
Curvaradó i Domingodó van ser objecte, des dels anys 90, per part de grups paramilitars de 
múltiples massacres, desplaçament forçat i pressions per a apoderar-se de les seves terres i/o 
vendre-les a persones estranyes a la regió; terres que avui han estat desforestades i en elles 
s'han plantat extenses àrees de palma africana com a matèria primera per a la indústria de l’oli. 
El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, Caracol – Radio, CMI – TV, 22 – 28/12/07 
 
Un informe del Ministeri de Defensa estableix que durant l'any 2007, es van desmobilitzar 
individualment 3.192 integrants de grups al marge de la llei, entre els quals es troben 354 
menors d'edat i d'ells 255 provenien de les FARC. El mateix informe planteja que en els últims 
5 anys les desmobilitzacions individuals van ascendir a 14.470, de les quals 8.391 provenien de 
les FARC i 1.961 de l’ELN. Els restants 3.682 provenien de grups paramilitars i 436 d'altres 
grups dissidents. També que durant el 2.007 les FFAA van donar de baixa en combats amb 
grups insurgents a 1.780 guerrillers de les FARC, a 243 de l’ELN, a 9 de l'Exèrcit Revolucionari 
del Poble (ERP), i a 3 de l’EPL. També que van ser capturats 5.225 membres d'aquests grups i 
que 1.403 es van lliurar a les tropes governamentals. L'informe omet les xifres de baixes 
pròpies, però segons fonts no oficials estableixen que van morir en combat una xifra superior 
als 300 homes i 900 ferits. El Colombiano, El Espectador, 03 - 09/01/08 
 

 

 

 


