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El President de la República Bolivariana de Veneçuela, Hugo Chávez, ofereix un ampli 
recolzament a la senadora colombiana Piedad Córdoba en les seves gestions com a  
facilitadora per a un acord humanitari entre el Govern i la guerrilla de les FARC. El mandatari 
diu que si les parts creuen convenient realitzar trobades en territori veneçolà, les portes del 
país estan obertes per a cooperar, al mateix temps que convida al President A. Uribe i a les 
FARC a cedir en les seves posicions perquè els segrestats i presoners puguin tornar a la 
llibertat, i agrega que en la seva gestió de bons oficis haurà de buscar contactar amb les FARC. 
Aquestes declaracions van ser prèvies a una trobada amb un grup de familiars de polítics i 
militars captius per les FARC, en la qual després d'escoltar-los declara el seu compromís per a 
ajudar que s'assoleixi l'acord humanitari i crida amb nom propi al líder històric de les FARC, 
Manuel Marulanda Vélez, que doni senyals des d'allà a on sigui. La trobada va ser 
aprofitada pel president Chávez per a anunciar que està disposat a estudiar una proposta 
d'indult a 108 paramilitars colombians capturats fa tres anys en territori veneçolà, quan va ser 
desmuntat un pla de desestabilització política que incloïa el seu assassinat. A més va revelar 
que ja ha estat acordat una trobada amb el President A. Uribe el pròxim 31 d'agost per a tractar 
tots aquests temes. Entretant, la senadora P. Córdoba anuncia que també es portarà a terme 
una trobada de familiars de presos polítics colombians amb el President Chávez a Caracas, 
en una data sense concretar, ja que no hi ha d'haver exclusions en les consultes. CARACOL – 
RADIO, EL TIEMPO, EL ESPECTADOR 17 - 22/08/07 
 
Des de L'Havana, P. Beltrán, cap de la delegació de l’ELN, descarta que en aquesta ronda 
de diàleg es doni un acord sobre el cessament del foc i d'hostilitats. L'anunci ho va fer al 
concloure una trobada amb membres delegats del Consejo Nacional de Paz, CNP, i agrega 
que l’ELN està disposat a signar un “Acord Base” però que s'han de superar immenses 
diferències, doncs mentre que per al Govern la pau és que l’ELN es desarmi i desaparegui, per 
a aquesta guerrilla la pau és un assumpte de justícia social, de democràcia i de sobirania. 
Rebutja a més qualsevol tipus de localització de forces i d'identificació dels seus membres, ja 
que això no correspon amb un cessament del foc i d'hostilitats experimental i temporal, a més 
descarta qualsevol ubicació en territori estranger, com ho proposa el Govern, perquè com a 
colombians tenen el dret de romandre a Colòmbia i seguir participant en la construcció de la 
pau i la solució política. Diu que aspira a assolir amb el negociador del Govern una formula 
comuna per a realitzar la verificació. Mentrestant, Gloria Inés Ramírez, congressista i membre 
del CNP, va demanar a les parts flexibilitzar les seves posicions per a pactar el cessament del 
foc i d'hostilitats. EL TIEMPO, CARACOL – RADIO, RCN – RADIO, EL ESPECTADOR, 
23/08/07 
 
En el seu últim informe la Comissió Nacional de Reparació i Reconciliació, CNRR, diu que en 
els dos anys de vigència de la Llei de Justícia i Pau, només s'han rebut 200 versions lliures de 
2.816 postulats, els quals són atesos per només 23 fiscals. Aquesta situació és dramàtica tenint 
en compte que existeixen més de 70.000 denúncies contra els paramilitars desmobilitzats, les 
quals haurien de ser investigades. L'organisme expressa la seva preocupació per la manca de 
recursos que impedeix ampliar la plantilla judicial i perquè en les versions dels encausats 
deliberadament s'ometen la comissió de delictes contra la llibertat, la integritat i la formació 
sexuals, tals com la violació de dones. Destaquen que les confessions, en general, reconeixen 
milers d'homicidis degudament justificats per tractar-se de guerrillers i delictes contra el 
patrimoni públic com l’apropiament i desviament de pressupostos municipals sota la coacció i la 
intimidació. La CNRR demana al Govern estudiar amb urgència aquesta situació per a 
reencausar el procés de veritat, justícia i reparació. CNRR, EL NUEVO SIGLO, 22/08/07 
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