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El President Álvaro Uribe realitza una intensa gira diplomàtica per Espanya, França, Bèlgica i 
Suïssa, per a sortir al pas de la sol·licitud que va fer el President Hugo Chávez, de retirar a les 
guerrilles de les FARC i de l’ELN de les llistes terroristes, reconèixer-les com organitzacions 
insurgents i donar-los l'estatus de bel·ligerants. En encontres amb els Presidents Nicolás 
Sarkozy, José Luis Rodríguez Zapatero, el Rei Juan Carlos I de Borbó, i els dignataris de la UE 
Javier Solana i José Durao Barroso, i la cancellera de Suïssa, Micheline Calmy–Rey, el 
President Uribe va obtenir un important recolzament perquè les organitzacions guerrilleres 
segueixin a la llista d'organitzacions terroristes de la UE, com també el compromís de França 
Suïssa i Espanya de continuar donant suport a Colòmbia en la facilitació per a l'acord 
humanitari; tasca que el President Uribe reconeix i avala. El President Sarkozy va expressar 
que el seu país continua solidari amb la posició de la UE de mantenir a les FARC a la llista 
d'organitzacions terroristes, la qual cosa només serà reexaminada en funció d'una evolució del 
comportament d'aquesta organització. A més, demana al mandatari colombià no excloure cap 
concurs útil per a l'acord humanitari i atorgar garanties d'independència i marges de discussió 
als facilitadors, garanties que considera indispensables pel seu èxit. De la mateixa manera es 
va pronunciar la Cancellera Suïssa, Micheline Calmy–Rey. També, el mandatari francès, es va 
mostrar disposat a acceptar la presència d'una força internacional d'interposició a la zona on es 
realitzin les negociacions i l'intercanvi humanitari. El President Rodríguez Zapatero va declarar 
davant els mitjans de premsa que el seu Govern està i estarà amb el Govern de Colòmbia quan 
hagi d’enfrontar un problema de sobirania en la seva frontera i quan hagi de determinar què fer 
en la seva relació amb les FARC. Aquesta declaració adquireix importància en el context de la 
crisi diplomàtica derivada de les profundes controvèrsies entre els Governs de Colòmbia i 
Veneçuela, tenint en compte que del bàndol veneçolà ha estat mobilitzat l'Exèrcit al llarg de la 
frontera amb Colòmbia, per a interceptar el flux de mercaderies i productes alimentaris de 
contraban d'aquest país cap a Colòmbia. Els temors d'una confrontació militar entre Colòmbia i 
Veneçuela, difosos per alguns mitjans de comunicació i dirigents polítics colombians, van ser 
calmats per la decisió d’Uribe de no realitzar moviment de tropes a la frontera i per la declaració 
que va fer el Sub–Secretari d'EEUU per a Assumptes de l'Hemisferi Occidental, Tomas 
Shannon, que descarta un enfrontament militar entre aquests dos països com a conseqüència 
de la crisi diplomàtica; a més, va assegurar el funcionari que el seu Govern no té indicis que 
Veneçuela estigui compromesa a subministrar armes a les organitzacions guerrilleres i va 
agregar que el contraban d'armes des d'aquest país cap a Colòmbia es deu a la complicitat de 
funcionaris corruptes amb màfies dedicades al negoci de tràfic d'armes. D'altra part el partit 
opositor Polo Democrático, ha sol·licitat al líder cubà Fidel Castro la seva mediació per a 
superar la crisi; similar sol·licitud també ha cursat als Presidents de Brasil, Luis Inacio Lula Da 
Silva i d'Equador, Rafael Correa. La cancelleria d'aquest últim país afirma que es mantindrà al 
marge de la controvèrsia colombiana–veneçolana, que no reconeixerà l'estatus de 
bel·ligerància de les guerrilles però que no les anomenarà terroristes, perquè són 
organitzacions irregulars en el marc d'un conflicte intern. A la vegada, Amnistia Internacional 
rebutja les crítiques del President Uribe, qui va retreure a aquesta organització per negar-se a 
qualificar de terrorista a les FARC. AI assenyala que el seu objectiu segueix sent que acabin 
les violacions als drets humans comeses per totes les parts del conflicte intern colombià i que hi 
ha majors possibilitats d'obtenir aquest objectiu tenint en compte les accions d'un grup que la 
seva denominació. Entretant, el President Chávez es va reunir amb Noel Sáenz, delegat del 
Govern Francès per a l'intercanvi humanitari, per a intercanviar idees sobre els passos a fer en 
aquest propòsit. Per la seva banda, l'Alt Comissionat per a la Pau, Luis Carlos Restrepo, 
proposa a les FARC que deleguin a Rodrigo Granda com a interlocutor permanent per a 
avançar en les gestions de pau i concretar l'acord humanitari, atès que aquesta persona 
gaudeix del reconeixement del Govern com a Membre Representant, el que li permet avançar 
gestions de pau amb la garantia de no ser capturat. Des de la guerrilla de les FARC, Raúl 
Reyes, afirma que la seva organització no ha tingut cap contacte amb l'Església, tal com ho va 
anunciar Monseñor Luis Augusto Castro, President de la Conferència Episcopal Colombiana, i 
que no accepten la proposta del President Uribe de permetre que una missió mèdica 
internacional arribi fins a on estan els segrestats per a brindar-los atenció en la salut. 
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Argumenta Reyes que l'ingrés de tal missió vulneraria la seguretat dels retinguts i dels grups 
que els custodien. El Espectador, El tiempo, Caracol – Radio, La W – Radio, El Colombiano, 
APORREA, El país – España, 18 – 24/01/08 
 
El Ministre de Defensa de Colòmbia, Juan Manuel Santos, assegura que diversos membres del 
Secretariat de les FARC es refugien en territori d'Equador i Veneçuela, per a eludir els 
operatius en la seva contra i que a més la Força Publica té localitzada l'àrea general on es 
troba el màxim cap d'aquesta guerrilla, Manuel Marulanda Vélez. Per la seva banda, el Ministre 
de Defensa de Veneçuela, General Gustavo Rangel, va titllar de mentider al seu homòleg 
colombià i diu que la versió que els caps guerrillers s'emparen en territori veneçolà és un nou 
capítol de la guerra bruta mediàtica que realitza el govern de Colòmbia. D'altra part, el Ministre 
de Defensa de Colòmbia, assegura que des d'ara s'implementarà una nova política de 
protecció del DIH, la qual es sustenta en un conveni amb l'Institut Interamericà de Drets 
Humans i promourà acatar-se a les normes del DIH a partir de la instrucció, la disciplina, la 
defensa, l'atenció i la cooperació. El programa busca que les operacions siguin planejades 
pensant com evitar possibles infraccions als drets fonamentals de les persones i de les 
comunitats. El Nuevo Siglo, TELESUR – TV, El Colombiano, 23 – 24/01/08 
 
L'Alt Comissionat de l'ONU per als Refugiats, ACNUR, va denunciar que més de 2.000 
persones han estat desplaçades de manera forçosa per organitzacions armades, sense 
especificar, que operen en el departament d’Arauca. Els afectats són camperols i indígenes 
que s'han vist forçats a sortir als municipis de Saravena, Tame i Fortul a la recerca de refugi. 
Entretant, El CICR informa que ha recuperat els cadàvers de set persones assassinades a 
Arauca, com a resultat dels forts enfrontaments que mantene les guerrilles de les FARC i de 
l’ELN entre si. Aquest organisme humanitari afirma que els habitants de la regió diuen que 
l'enfrontament es deu al fet que l’ELN va donar permís a l'empresa multinacional Occidental 
d'explorar en la regió del municipi de Tame a canvi de la construcció d'obres d'infraestructura 
de benestar social. Aquest mateix organisme havia informat que el desplaçament a Colòmbia 
va a un ritme de 200.000 a l'any i que avui dia Colòmbia és el primer país del món en 
desplaçament intern. D'altre banda, l'Oficina de l'Alta Comissionada de l'ONU per als Drets 
Humans a Colòmbia, informa que d’ara en endavant aquesta agència estarà representada pel 
ciutadà peruà Javier Hernández, en substitució de l’uruguaià Juan Pablo Corlazzoli. Aquesta 
agència a Colòmbia ha elaborat un informe sobre les execucions extrajudicials, tema de gran 
preocupació ja que aquestes no disminueixen i en les quals estan compromesos membres de 
la Força Publica, organismes de seguretat i grups paramilitars. En aquest mateix sentit s'ha 
pronunciat la Missió Internacional d'Observació sobre Execucions Extrajudicials i Impunitat, qui 
en el seu últim informe presentat al Govern colombià, estableix que el fenomen creix i que 
aquests crims romanen en la impunitat. Conté, a més, una sèrie de recomanacions orientades 
a suspendre aquesta practica violadora del DIH i dels DH i que siguin castigades. Finalment, el 
Comitè Central de la Joventut Comunista de Colòmbia, va denunciar l'assassinat d’Alirio 
Quiñónez, un dels seus líders més importants. El fet va ocórrer en territori veneçolà i ha estat 
atribuït a agents d'organismes d'intel·ligència de Colòmbia. Per últim, la Cort Constitucional 
ordena, mitjançant un veredicte de tutela interposada pel pare Javier Giraldo, al Ministeri de 
Defensa revelar en detall els noms, rangs, codis i unitats, dels militars i policies que durant els 
anys 2.005 i 2.006 van fer presència en la zona on està situada la Comunitat de Pau de San 
José de Apartadó, en la qual es van succeir massacres i assassinats dels seus membres, fets 
que han estat atribuïts a la força Pública. El Tiempo, El Colombiano, CMI – TV, El Espectador, 
Caracol – Radio, REBELION, La Opinión – Cúcuta,  18 – 24/01/08 


