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El President A. Uribe informa, davant el cos diplomàtic acreditat a Colòmbia, que va decidir 
excarcerar al dirigent R. Granda, de la guerrilla de les FARC, per sol·licitud del President de 
França N. Sarcozy per a buscar l'alliberament dels segrestats per aquest grup rebel. El Govern 
informa que Granda es va negar a renunciar a les FARC, però tot i així comptarà amb totes les 
garanties per a actuar com a gestor de pau en l'esperança de que aquesta guerrilla alliberi als 
56 segrestats, entre ells els tres nord-americans. Uribe afirma que també va ordenar 
l’excarceració d'entre 170 i 180 ex - guerrillers de les FARC com un gest humanitari, els quals 
s'han compromès a no tornar a delinquir i a reincorporar-se a la vida civil, a la data 111 ex - 
guerrillers han estat situats en una seu social a Chicoral, Tolima, on romandran a l'espera de 
ser indultats i per a realitzar una tasca preparatòria a fi de ser incorporats a la societat civil. El 
President diu que el seu homòleg francès, N. Sarcozy va prometre gestionar en la cimera del 
G-8 un suport al govern colombià per a assolir l'alliberament dels segrestats. Mentrestant, R. 
Granda, des de la seu de l'Episcopat colombià, a Bogotà, lloc al que va ser traslladat des de la 
presó de La Dorada, diu que rebutja les excarceracions i que protegeix la decisió del 
Secretariat de la seva organització d'exigir la desmilitarització dels municipis de Florida i 
Pradera, a la Vall del Cauca, per a tractar allí l'acord humanitari que faci possible el bescanvi de 
presoners, diu a més que el President A. Uribe utilitza la petició del President Sarcozy, per a 
intentar dividir a les FARC i per a ocultar la crisi del Govern per l'escàndol suscitat pels vincles 
de polítics, afins al President, amb els paramilitars. El President N. Sarcozy convida a les FARC 
a valorar positivament el gest del Govern colombià, mentrestant els representants dels governs 
de Suïssa, França i Espanya, que des del 2005 intervenen entre el govern colombià i les FARC, 
per a l'acord humanitari, demanen a la guerrilla respondre constructivament a l’excarceració de 
Granda i dels ex - guerrillers. Les FARC, en un comunicat, afirmen que les excarceracions són 
un engany al país i a la comunitat internacional, que darrere s'amaga la intenció d'impedir el 
judicis de polítics amb vincles amb paramilitars i que entre els alliberats es troben desertors, 
traïdors i persones civils acusades de ser guerrilleres. Coincidint amb Granda, reiteren la seva 
exigència de retirada dels dos municipis i de fer els alliberaments mitjançant acord. Presidencia, 
El Tiempo, Caracol – Radio, Semana, EFE, 01, 02, 03, 04, 05, 06/06/07 
 
El Director per a Amèrica de Human Rights Watch, HRW, J. M. Vivanco, demana al President A. 
Uribe que renunciï a la proposta d'excarcerar a polítics vinculats amb el paramilitarisme, al 
mateix temps que qüestiona l’excarceració de membres de les FARC, ja que tira per terra els 
esforços de la justícia per saber la veritat i castigar als responsables de múltiples crims, i a més 
perquè envia un missatge que s'institucionalitza la possibilitat d'evitar rendir comptes. HRW es 
suma a Amnistia Internacional, a la central sindical nord-americana AFL-CIO, per a demanar al 
Congrés d'EEUU que canviï la política envers a Colòmbia, en moments que el President A. 
Uribe gestiona en aquest país recolzament per al Pla Colòmbia i l'aprovació del TLC. Caracol – 
Radio, El Colombiano, 07/06/07 
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