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La negativa de la guerrilla de les FARC a la proposta feta pel President A. Uribe 
d’alliberament de segrestats per part de les FARC, excarceració d’alguns guerrillers per part del 
Govern i una zona per a pactar la pau en 90 dies, era previsible segons el parer d’experts 
analistes colombians i estrangers, que coincidien en recomanar la combinació de dos 
ingredients: enfortir la pressió social de rebuig al segrest i a favor de l’acord humanitari; i al 
mateix temps buscar la mediació a través de tercers per a l’elaboració d’una nova proposta 
consensuada o que promogui una trobada confidencial entre portaveus de les parts. A aquesta 
estratègia sembla obeir l’autorització i aval del Govern a la senador Piedad Córdoba per a 
que realitzi gestions de bons oficis davant les FARC en pro d’un acord humanitari. La 
senador afirma que buscarà el recolzament del President de la República Bolivariana de 
Venezuela, Hugo Chávez, en aquest propòsit. El País – Cali, El Colombiano, 10, 16/08/07 
 
El Govern anuncia els continguts de la proposta que formularà a la guerrilla de l’ELN 
durant el proper encontre que es realitzarà a l’Havana el 20 d’agost. Aquest anunci va ser fet 
pel President A. Uribe durant la sessió del Consell Nacional de Pau. El Govern expressa la 
seva disposició immediata a signar l’Acord Base amb l’ELN que contempla com a primer pas 
l’alliberament de tots els segrestats i la suspensió definitiva d’aquesta pràctica. A partir 
d’aleshores, durant els dos següents mesos es perfeccionaran els termes per a garantir la 
verificació del cessament del foc i les hostilitats. El Govern insisteix en la concentració en un o 
diversos llocs de tots els membres de l’ELN degudament identificats com el millor mecanisme 
per a realitzar la verificació i per això afegeix que la identitats dels guerrillers de l’ELN sigui 
dipositada en una comissió d’un organisme internacional de confiança per les parts i que, fins i 
tot, es puguin concentrar en territori d’un altre país. La proposta del Govern inclou el 
reconeixement de l’existència a Colòmbia d’un conflicte armat, reconèixer l’ELN com a part, la 
retirada del qualificatiu d’organització terrorista i garanties per a realitzar gestió política en el 
marc del procés de pau. El Govern també convocarà el Consell Nacional de Pau per a tractar 
las crisis humanitàries generada pel desplaçament, les desaparicions forçades i la persecució a 
líders socials i d’oposició. El Govern també es mostra disposta a finançar el manteniment de les 
forces guerrilleres compromeses en l’acord de cessament de foc i d’hostilitats. Mentrestant, 
quatre parlamentaris demòcrates del Congres dels EEUU van expressar el seu suport als 
esforços del colombians per la pau, en una carta enviada a la Presidenta del Congrés. La carta 
és interpretada com una mostra del creixent interès en els EUA perquè a Colòmbia se superi el 
conflicte armat intern. Presidencia, Alto comisionado Para la Paz, Caracol – Radio, El Tiempo, 
El Colombiano, 14 – 16/08/07 
 
 
Tres coronels de l’Exèrcit i uns altres 10 oficials de rangs menors han estat capturats 
acusats d’infiltració. Autoritats judicials han ordenat la captura d’aquests oficials que en la seva 
majoria estaven destacats al departament del Valle del Cauca, al descobrir-se una llarga xarxa 
d’infiltració al servei de narcotraficants. Per aquestes mateixes causes han estat retirats de les 
Forces Armades prop de 450 militars, com també de la destitució d’un Vice Almirall de l’Armada 
Nacional. Així ho ha donat a conèixer el Ministre de Defensa J. M. Santos. AFP, Diario de 
Occidente – Cali, El Tiempo, Caracol – Radio, CMI – TV, Telesur – TV, 10 – 14/08/07 
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