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COLÒMBIA:  En un missatge en vídeo enviat a la trobada del Moviment Continental Bolivarià (MCB), 
celebrat a Caracas, el cap màxim de la guerrilla de les FARC, Alfonso Cano, va proposar la creació 
d'un moviment polític continental de nissaga bolivariana per a enfrontar l'amenaça “imperialista” que 
afecta a Amèrica Llatina. El dirigent guerriller va assegurar que la instal·lació a Colòmbia de set 
bases militars d'EUA forma part d'un pla per a desestabilitzar la regió amb la pretensió de fer 
col·lapsar els processos democràtics i sobirans que avancen els pobles llatinoamericans. Per la seva 
banda el comandant de les Forces Militars de Colòmbia, el general Fredy Padilla De León, va demanar 
al MCB desmarcar-se dels plantejaments formulats per Cano, a qui va qualificar de terrorista i 
narcotraficant, sol·licitud que va caure en el buit al concloure l'esdeveniment amb una declaració que 
demana al govern de Colòmbia i a la Comunitat Internacional el reconeixement de forces 
“bel·ligerants” per a les guerrilles colombianes. Aquesta declaració va ser motiu d'una airada protesta 
del govern colombià, qui a través d’una nota diplomàtica va demanar al govern de Veneçuela rebutjar 
públicament tal comanda per considerar que constitueix una ofensa per a la dignitat de Colòmbia. Pel 
seu costat el president Álvaro Uribe Vélez va demanar al Fiscal General de la Nació, que avanci la 
investigació necessària per a jutjar als dirigents del MCB per la seva declarada aliança amb una 
organització reconeguda com a terrorista. Aquesta declaració del mandatari va suscitar una dura 
crítica de la senadora Piedad Córdoba, qui va assegurar que demanar jutjar als dirigents del MCB és 
una cortina de fum, per a distreure l'atenció de la greu crisi que viu el país, i que més aviat obeeix a la 
pretensió de fer creure als colombians que es prepara una invasió des de Veneçuela, la qual cosa 
contribuiria a la reelecció del president Uribe o a l'ajornament de les eleccions, tenint en compte que la 
llei de referèndum reelectoral encara es troba a la Cort Constitucional, qui haurà de decidir sobre la 
seva execució. Entretant, dirigents del MCB en declaracions a mitjans radials colombians van defensar 
la inclusió de les FARC en aquest moviment continental, per considerar que és una força política 
revolucionària d'arrels populars, que s'enfronta a un règim injust, al que van qualificar com a 
narcoestat al servei d'interessos d'una minoria mafiosa i subordinat a les polítiques imperials del 
govern d'EUA. Telesur – Tv, Aporrea, Anncol, El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, CMI – Tv, 
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ntretant, Mehmet Balci, director per a Colòmbia d'una ONG internacional que promou el no ús de 
mines antipersonal en conflictes armats, Geneve Call, amb seu a Ginebra, va revelar haver rebut una 
carta del Comando Central de la guerrilla de l’ELN, en la qual es compromet a reduir l'impacte de les 
mines però no renuncia al seu ús. Aquesta revelació va ser feta en el marc de la II Conferència de 
Revisió de la Convenció d'Ottawa realitzada a Cartagena. En el comunicat, l’ELN assegura estar 
compromès amb la plena vigència i aplicació del Dret Internacional Humanitari (DIH) i que 
continuaran promovent el “desminatge humanitari” de territoris en concertació amb les comunitats 
que els habiten. Diuen a més que a pesar de la degradació del conflicte i l'aprofundiment de la 
confrontació militar, seguiran en la recerca de sortides per a la solució política al conflicte polític, 
social i armat. Entretant, el president Uribe va dir que el seu govern està llest per a un diàleg de pau 
però solament si les guerrilles cessen les seves accions armades. El mandatari va assegurar que “si els 
guerrillers avui diuen que estan llests per a la pau, es decreta un cessament d'activitats criminals per a 
facilitar el diàleg, el govern immediatament acudirà al diàleg”. Aquesta declaració va tenir lloc en un 
fòrum amb Regidors realitzat a Neiva i com a resposta a la sol·licitud d'alguns regidors en el sentit que 
el govern torni als diàlegs de pau amb les guerrilles de les FARC i l’ELN. El Tiempo, El Espectador, 
Insurrección, Presidencia, Caracol – Radio, 04 – 15/12/09 
 
L'expresident de Guatemala Vinicio Cerezo, qui presideix la Fundació Esquipulas, de visita a Bogotà 
per participar en un fòrum programat per la Secretaria de Govern de la capital, va assenyalar que va 
ser un error no haver previst els termes de la reconciliació quan es van signar els acords de pau a 
Amèrica Central, el que explica que les societats continuessin polaritzades després de la signatura dels 
acords que van posar fi a les confrontacions armades. L'expresident Cerezo va dir que és necessari 
dissenyar polítiques que duguin a resoldre els problemes socials vinculats al conflicte, així com crear 
un sistema econòmic viable per als desmobilitzats o els membres de les forces en armes de les parts, de 
manera prèvia als acords de pau, sota pena d'haver de passar pel mateix que estan passant alguns 
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països d’Amèrica Central, on avui la concentració de la riquesa en poques mans va aparellada amb una 
creixent pauperització de les majories i a la terra se li està donant un ús distint del de produir 
aliments. Va puntualitzar l'expresident Cerezo, que s'està tornant a repetir una de les causes del 
conflicte armat: el desproveïment d'aliments i la pobresa extrema. El Tiempo, Caracol – Radio, 04 – 
15/12/09 
 
L'informe de la comissió civil d'Equador, sol·licitat pel president Rafael Correa perquè investigués les 
circumstàncies que van rodejar l'atac de Colòmbia a un campament de la guerrilla de les FARC a la 
localitat d’Angosturas, en sòl equatorià, l’1 de març de 2008, ha pogut establir que forces militars 
d'EUA destacades a la base militar d'aquest país a Manta – Equador, van participar activament en 
l'atac de Colòmbia, fet en el qual es va violar la sobirania nacional d'Equador i va suscitar una 
profunda tensió entre els dos països, amb la conseqüent ruptura de relacions diplomàtiques. L'informe 
assenyala que una nau d'EUA va enlairar-se des de la pista de la base de Manta hores abans de l'atac, 
es va mantenir en vol durant l'atac i va aterrar a la base quan ja havia culminat l'operació. Igualment 
descarta que les bombes haguessin estat llançades des d'una nau d'EUA. L'informe a més assenyala que 
alts funcionaris del Govern d'Equador, però que sense el coneixement ni el consentiment del president 
Correa van mantenir relacions amb la guerrilla de les FARC a Equador i que s'haurien realitzat 
entrevistes entre el dirigent de les FARC Raúl Reyes i aquests funcionaris, entre els quals es troba 
l'exministre – Gustavo Larrea. Per la seva banda el president Correa s'ha declarat profundament 
decebut pel comportament d'alguns dels seus col·laboradors, i va dir que haurien de respondre davant 
la justícia pels seus actes. D'altra banda, el Govern de Colòmbia va negar la participació de forces 
militars d'EUA en l'atac, tal com ho assenyala l'informe de la Comissió Civil d'Equador. El Comercio – 
Ecuador, El Universo – Ecuador, El Nuevo Herald, El Tiempo, Semana, Caracol – Radio, 04 – 
15/12/09 
 
Tan bon punt el cap d'operacions de la Marina nord-americana, l’almirall Gary Roughead, realitzés la 
inspecció de les instal·lacions de l'Armada Nacional de Colòmbia en el Mar Carib, en les quals 
s'instal·laran bases militars i navals d'EUA; i que en la VIII Cimera dels països que integren l’Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) rebutgés la instal·lació de set bases 
militars d'EUA a Colòmbia, el sotssecretari d'Estat dels EUA per a l'Hemisferi Occidental, Arturo 
Valenzuela, va declarar haver enviat una carta al govern d'Equador i als restants governs dels països 
que componen la UNASUR, en la qual el govern del president Barack Obama ofereix garanties que les 
bases militars nord-americanes, en sòl colombià, no seran usades per a atacar cap país veí de 
Colòmbia. L'alt funcionari va destacar que les activitats militars es restringiran al territori colombià. 
Entretant, va concloure a Colòmbia la jornada de reclutament militar forçós més gran de la història 
del país, en la qual seran incorporats 90.000 nous reclutes, entre els quals es troben 7.000 batxillers, 
que seran destinats a diferents unitats militars. D'altra part, autoritats militars van revelar que 
continuen els preparatius del contingent militar colombià que serà desplegat a Afganistan, com a part 
de les forces de l'OTAN en aquest país. S'ha pogut establir que si bé inicialment estava previst que els 
militars colombians actuarien sota la bandera espanyola, ha estat obert un espai de consultes i 
negociació amb Alemanya, qui ha convidat a militars colombians a conèixer en el terreny les 
condicions que actuaria la força colombiana. Es té previst que la força colombiana estarà llesta a 
l'acabar el primer trimestre de 2010 i que serà integrada en la seva totalitat per personal 
especialitzat. El Tiempo, El Espectador, Telesur – Tv, CMI – Tv, Caracol – Radio, 04 – 15/12/09 
 
 


