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Les ja tenses relacions entre Colòmbia i Nicaragua s'aguditzen arran de la nota de protesta del 
Govern colombià, per la manera com el President Daniel Ortega es dirigeix a Manuel 
Marulanda, primer comandant de les FARC, cridant-lo “el meu germà” en una invitació que li va 
fer donar passos positius per al bescanvi de presoners. La nota de protesta diu que el tracte 
familiar cap a Marulanda significa un recolzament al terrorisme i una ingerència en els 
assumptes interns de Colòmbia. El President Ortega respon dient que “és el poble colombià el 
qual més demanda i exigeix la pau i que quan es tracta de salvar vides humanes, allí no 
existeixen fronteres, ni existeixen diferències” i puntualitza que la situació a Colòmbia, on es 
troba en perill la vida dels retinguts de l'un i l'altre bàndol, és “una obligació moral i ètica i que 
transcendeix al Govern colombià”, i finalitza reiterant la seva crida inicial i insisteix en el tracte 
de benvolgut “germà Manuel Marulanda”. D'altra part, el Canceller veneçolà, Nicolás Maduro, 
diu que l'article del diari El País d'Espanya en el qual s'afirma que Veneçuela és “un 
narcosantuari de les FARC”, és part d'una campanya per a justificar el trencament de la 
mediació del President Chávez en l'acord humanitari i agrega que el rotatiu madrileny té una 
“visió colonial i racista sobre els processos de canvi del nostre continent i una animadversió 
absoluta al lideratge legítim i democràtic de Chávez i la revolució bolivariana”. Entretant el 
President Álvaro Uribe diu estar afligit perquè sap que alguns polítics colombians i nord-
americans han aconsellat a les FARC a no acceptar la proposta de crear una zona de trobada 
de 150 Km.² i persistir en la desmilitarització dels municipis de Pradera i Florida. El President no 
revela noms, però en cercles del palau de Nariño s'assegura que un d'ells és el Senador 
Demòcrata James McGovern, qui juntament amb altres parlamentaris nord-americans han 
cursat cartes al Govern de Colòmbia i a les FARC oferint els seus bons oficis per a tirar 
endavant l'acord humanitari. D'altra banda, les FARC van emetre un comunicat que va ser difós 
per l'agència de premsa cubana Prensa Latina, en el qual desqualifiquen la proposta del 
Govern de crear una zona de trobada, alhora que insisteixen en l'esclariment de Florida i 
Pradera per 45 dies, es refereixen en termes forts al Govern i a l'Alt Comissionat per a la Pau a 
qui titllen de mentider. El comunicat anuncia l'alliberament de l’ex–congressista Consuelo 
González de Perdomo i de la candidata a la Vice–Presidència Clara Rojas com un gest de 
desgreuge al President Chávez, a la Senadora Pietat Córdoba i als familiars dels captius. El 
Comunicat puntualitza que el fill que va tenir Clara Rojas juntament amb un guerriller, sortirà 
juntament amb la seva mare. Les FARC, finalment, anuncien que els alliberats seran lliurats al 
President Chávez o a qui el designi i adverteixen que les circumstàncies de l'alliberament han 
d'estar envoltades de mesures de seguretat per a “evitar bajezas uribistas com les succeïdes 
amb les proves de vida”. Al conèixer-se la notícia, els Presidents Nicolás Sarckozy i Hugo 
Chávez es van pronunciar reconeixent el gest de les FARC com un senyal positiu per a l'acord 
humanitari, mentre que els familiars dels captius asseguren que els alliberaments són resultat 
de la gestió de mediació i facilitació que venien realitzant el President Chávez i la Senadora 
Pietat Córdoba. El President Chávez va anunciar que es posarà al capdavant de l'operatiu per 
a rebre a les alliberades. Finalment, el Primer Ministre de França, François Fillon informa que 
França ha ofert acollir a guerrillers de les FARC que siguin excarcerats com a producte de 
l'intercanvi humanitari, si el grup armat allibera també a Ingrid Betancourt; puntualitza l'alt 
funcionari que “França està disponible al costat d'altres països europeus i llatinoamericans per 
a acollir als guerrillers que siguin alliberats”. El Tiempo, El Colombiano, El Espectador, Semana, 
ANNCOL, Prensa Latina, BBC, Caracol – Radio, TELESUR – TV, CMI – TV, APORREA, El 
País – España, La Vanguardia – España, El Nuevo Herald, 16 - 20/12/07 
 
El Govern proposa a la guerrilla de l’ELN cessament del foc i de les hostilitats sense 
concentració de les seves forces, ni identificació dels seus membres, tal com ho havia 
condicionat des del passat mes d’agost durant la VIII ronda exploratòria, així ho revela el 
periodista León València, oficiant com a portador de la proposta per sol·licitud del Govern. A 
més, la iniciativa contempla la construcció d'un protocol de regles per a la verificació del 
cessament de foc i les hostilitats i la sol·licitud que l’ELN conformi un equip negociador visible i 
estable, per a una interlocució permanent. Fins a la data l’ELN no ha respost a aquesta 
proposta, però analistes polítics estimen que d'aquesta manera queden remoguts els obstacles 
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per a signar l'acord base inclòs el cessament de foc i les hostilitats. El Grup de Garants de la 
Casa de Pau, insta al Comando Central de l’ELN a respondre afirmativament, al mateix temps 
que reiteren els seus bons oficis per a acompanyar aquest procés. El Tiempo, El Colombiano, 
El Nuevo Siglo, Caracol – Radio, CMI – TV, 18 – 20/12/07  
 
En la Siderúrgica Nacional (SIDENAL), a Sogamoso, van ser destruïdes les 18.051 armes 
lliurades pels 31.671 paramilitars desmobilitzats. El Govern anuncia que el metall fos serà 
utilitzat per l'elaboració d'obres d'art que seran subhastades, per a obtenir recursos per al Fons 
de Reparació a les Víctimes. Entretant, la Fiscalia crida a rendir indagatòria als representants 
legals de diverses empreses bataneres amb operacions a Urabá i el departament del 
Magdalena. Les empreses imputades són Chiquita Brand, Proban Uniban, Sunisa – Del Monte i 
Papagayo, qui haurien de respondre per càrrecs de “concierto para delinquir agravado”, arran 
de les confessions de diferents caps paramilitars que les involucren com a finançadores de les 
seves estructures i complicitat en la comissió de delictes. Alto Comisionado para la Paz, 
Presidencia, El Espectador, El Tiempo, 15 – 16/12/07   

La Càmera i Senat dels EEUU van oficialitzar que el Pla Colòmbia pel 2.008, tindrà una 
reducció de 141 milions de dòlars en el component d'ajuda militar, quedant aquesta quantitat en 
308 milions de dòlars. En compensació el Pla Colòmbia tindrà un increment de 94 milions de 
dòlars en ajuda econòmica i social. Aquesta determinació modifica la relació entre l'ajuda militar 
i la social, la qual passa de 76% militar vs. 24% social el 2.007 a 56% militar vs. 44% social el 
2.008. La modificació va ser rebuda amb preocupació pel govern colombià que esperava un 
major suport per a l'esforç militar en contra de la guerrilla. D'altra banda, la despesa militar a 
Colòmbia, pel 2.008 creixerà tant que es tem per finances del Govern i la balança comercial, 
tenint en compte que els 3.4 bilions de pesos aprovats en el Pressupost Nacional per al 
Ministeri de Defensa, seran obtinguts per tributació addicional, però a costa de la inversió en 
altres sectors de l'economia, infraestructura i el social. La compra d'armament i equipament, 
tant pel creixement del peu de força en 13.000 homes, que es té previst per a l'any vinent, com 
per al manteniment de les operacions, crearà un desajustament en la balança comercial que 
tindrà un impacte en “la salut de l'economia i els comptes de l'Estat”, així ho revelen experts 
economistes i analistes de mitjans de comunicació. El Tiempo, 18/12/07  

 

 


