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La guerrilla de les FARC va alliberar unilateralment els ex–congressistes Luis Eladio Pérez, 
Gloria Polanco, Orlando Beltrán, i Jorge Eduardo Gechen, després d’estar segrestats entre sis i 
set anys. Els alliberats van ser entregats al Ministre de l'Interior de Veneçuela Ramón 
Rodríguez Chacín i la Senadora Piedad Córdoba, comptant amb l'ajuda humanitària del CICR, i 
van ser traslladats a Caracas on es van retrobar amb les seves famílies. El President Hugo 
Chávez va rebre al palau de Miraflores als alliberats i des d'allà li va demanar a Manuel 
Marulanda, màxim líder de les FARC, millorar les condicions humanes dels restants 40 
presoners i hostatges, entre els quals es troben Ingrid Betancourt i tres agents nord-americans, 
mentre es resol l'intercanvi humanitari. Mentre el Secretariat de les FARC va emetre un 
comunicat, en el qual diuen que l'alliberament d'aquest grup de quatre excongressistes és 
l'últim que realitzen de manera unilateral, que els restants seran alliberats mitjançant acord amb 
el Govern, per a això és indispensable la desmilitarització de Florida i Prada per 45 dies, amb 
presència guerrillera i de la comunitat internacional com a garants. Per la seva banda el 
Ministre de Defensa Juan Manuel Santos, va dir que Florida i Prada no seran desmilitaritzades, 
sota cap circumstància. L'alliberament es va donar enmig del dramatisme que va generar les 
declaracions del Ministre Santos i dels comandants de les FFAA, en el sentit que segons les 
seves fonts d'intel·ligència, tenien situat el lloc on estaven els hostatges que anaven a alliberar. 
L’anunci va generar a més d'incertesa, rebuig ja que acreixia el risc per a la vida dels hostatges, 
i perquè podia fer fracassar l'operació d'alliberament. El Govern es va haver de comprometre 
públicament amb atorgar totes les garanties i facilitats per a l'alliberament i amb no realitzar cap 
atac. D’altra banda, la Presidenta del Congrés, Nancy Patricia Gutiérrez, li va demanar al 
President Chávez presentar propostes concretes de pau en nom de les FARC i servir com a 
facilitador pel diàleg amb les guerrilles. Dies abans el Canceller de França Bernard Kouchner, 
després de reunir-se amb el President Uribe, va dir que un grup de països llatinoamericans i 
europeus està interessat en la creació d'una plataforma de països per a ampliar la mediació 
que condueixi a l'alliberament de tots els captius. El President Uribe es va negar a discutir 
aquesta iniciativa que inclou a Veneçuela, reiterant que el Govern ja havia donat aquest 
mandat al grup de països facilitadors, França, Suïssa i Espanya. En nom del Govern, l'Alt 
Comissionat per a la Pau, Luis Carlos Restrepo, va dir que les FARC busquen l'estatus de 
bel·ligerància per a posicionar-se en el seu combat polític i militar contra l'Estat i no per a 
complir el dret internacional humanitari. Diu a més que el qualificatiu de terroristes no és 
impediment per a negociar la pau. El Espectador, TELESUR – TV, CMI – TV, El Tiempo, 
Caracol – Radio, El Nuevo Siglo, 22 – 28/02/08 
 
Els dos més alts càrrecs de la intel·ligència nord-americana, James McConnell, director de la 
Intel·ligència Nacional i el general Michael Maples, director de l'Agència d'Intel·ligència per a la 
Defensa, asseguren que Veneçuela ha comprat fins a quatre vegades més armes de les que 
necessita, amb el propòsit de desestabilitzar a països amics dels Estats Units, com Colòmbia. 
Els funcionaris en una compareixença davant el Comitè de Serveis Armats del Senat, van dir 
que Veneçuela fa gestions per a comprar submarins i míssils de defensa antiaèria i que abans 
havia comprat armes a Rússia per valor de 3.000 milions de dòlars, a més que busca 
cooperació per al desenvolupament d'energia nuclear amb Iran. També va dir que a més de 
desestabilitzar la regió, la compra d'armes podrien ser per a donar suport a la guerrilla de les 
FARC. Els funcionaris asseguren que Chávez està preparant milícies per a la defensa del seu 
govern, que operarien com una guàrdia interior que podria ser usada com recurs de defensa 
nacional. Asseguren que el President Chávez pretén comptar amb una reserva militar d'un milió 
d'efectius, dels quals ja s'han allistat 150.000, superant la força militar regular existent de 
100.000 efectius. El País – Cali, CMI – TV, APORREA, 22 – 28/02/08 
 
La Cort Suprema de Justícia, va ordenar la captura de cinc congressistes, elevant-se a 21 el 
nombre de parlamentaris presos pels seus nexes amb el paramilitarisme. Els detinguts són Ciro 
Ramírez, Dixon Tapasco, Luis Fernando Almario, Pompilio Avendaño i Enrique Emilio Ángel, 
que pertanyen a diferents formacions polítiques, però que totes són part de la coalició que dóna 
suport al Govern del President Uribe. El total de parlamentaris i polítics encausats és de 52, 
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entre els quals es troba el Senador Mario Uribe Escobar, cosí del President. Per altra banda 
l'alta Cort va qüestionar a la Fiscalia per la demora a avançar els processos contra els polítics 
que han renunciat a la investidura de legisladors, per a així evitar que sigui la Cort Suprema de 
Justícia qui avanci els processos penals, i esperar un tracte més benèvol per part de la Fiscalia. 
El tiempo, 26/02/08 

Un estudi de l'Exèrcit Nacional, estableix que des de 1.990 a primer de febrer de 2.008, 140 
nenes, 498 nens i 11 joves menors de 18 anys, van ser víctimes de municions artesanals sense 
esclatar i de camps minats instal·lats per les guerrilles de les FARC i l’ELN. L'estudi assegura 
que 688 municipis estan afectats per mines antipersona i que en els últims cinc anys s'han 
produït, en terme mitjà diari un accident per munició sense explotar i quatre per mines 
antipersona, dels quals, en general resulta afectat un menor d'edat. D'altra part, el Butlletí 
Informatiu de la Campanya Colombiana contra Mines (CCM), estableix que en el que va d’any 
s'han registrat accidents en els departaments de la Vall del Cauca, Cauca, Còrdova, Antioquia, 
Santander i Nariño, produint la mort o ferides greus a uns 30 camperols, entre adults i menors 
d'edat. A això se suma el desplaçament de més de 60 famílies a la vereda del Decio, en el 
municipi de Samaniego, a Nariño. El Colombiano, CCM, 27 - 28/02/08 

 


