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COLÒMBIA: Clamant justícia, familiars d’11 joves víctimes d'execucions extrajudicials – 
falsos positius – es van reunir a la localitat de Soacha amb el comandant de les Forces 
Militars, Fredy Padilla León, i altres alts oficials de l'exèrcit, amb la finalitat de donar a 
conèixer els seus testimonis. A les denúncies de les anomenades “Mares de Soacha” es van 
sumar noves acusacions realitzades pel senador liberal Juan Manuel Galán, i ratificades amb 
documents subministrats pel CINEP. Mentre que el General Padilla oferia disculpes als 
familiars pel succeït, el ministre de defensa Juan Manuel Santos va manifestar que el tema 
ha estat motiu de discussió al Regne Unit, un dels socis més importants per a Colòmbia en 
relació als temes de seguretat, situació que ha ocasionat un “direccionament” per part 
d'aquesta nació en el suport que actualment ve oferint al govern. A fi de verificar les noves 
denúncies, una comissió d'observadors internacionals provinent del Principat d'Astúries va 
viatjar en companyia del Pare Javier Giraldo fins als departaments de Meta i Guaviare, on es 
presumeix que van ocórrer execucions extrajudicials en les últimes setmanes. El Espectador, 
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Francisco Villalba, ex-cap paramilitar que va vincular al president Uribe amb la massacre de 
l’Aro, i després es va retractar, va ser assassinat a la ciutat de Medellín on gaudia del 
benefici de detenció domiciliària. El seu assassinat va coincidir amb la sentència en ferm 
proferida per la Cort Suprema de Justícia condemnant a elevades penes (entre 38 i 39 anys 
cadascun) a 50 membres de les AUC que van perpetrar la massacre de l'Alto Naya, 
departament del Cauca, a l'any 2001, la qual va cobrar la vida de 119 persones i el 
desplaçament de centenars de camperols. Igualment, va ser condemnat per una cort federal 
dels Estats Units a 31 anys de presó el cap paramilitar Fernando Murillo Bejarano, alies 
“Don Berna”, per càrrecs de narcotràfic, temps després d'haver estat extraditat des de 
Colòmbia al costat d'uns altres líders de les AUC que s'havien sotmès a la Llei de Justícia i 
Pau, després d'una negociació amb el govern; abans de l'audiència, Margaret Shalley, 
defensora de Murillo va dir que el seu client va contribuir amb diners a una de les campanyes 
del president Uribe, denúncia que va ser desmentida per Fabio Echeverri Correa, tresorer de 
la campanya de l'actual mandatari de Colòmbia; no obstant això la procuraduria colombiana 
va obrir un plec de càrrecs contra el cap de l'oficina jurídica de la Presidència, Edmundo del 
Castillo, a causa d'una reunió que va sostenir a l'abril del 2008 al Palau de Nariño – seu del 
govern– amb el dirigent paramilitar Antonio López, alies “Job” (assassinat tres mesos 
després), qui representava a Murillo Bejarano. El Nuevo Herald, El Tiempo, El Heraldo, 
Caracol, RCN radio, 18 – 24/04/09 
 
La senadora Piedad Córdoba de Colombians i Colombianes per la Pau (CCP) va dir tenir 
informacions creïbles relacionades amb intensos operatius militars en l'àrea on es troba 
captiu el cap de l'exèrcit Pablo I. Moncayo i altres hostatges, situació que pot avortar 
l'alliberament del suboficial, anunciada per les FARC. El Professor Moncayo, pare del 
militar, va advocar pel ràpid alliberament del seu fill, mostrant a més inquietud “pel silenci 
del govern” enfront del procés d'alliberament; va agregar l'educador que personalitats nord-
americanes tals com el congressista Jim McGovern i el governador de Nou Mèxic, Bill 
Richardson, han mostrat la seva disposició d'actuar com garants davant una eventual 
entrega. D'altra part, familiars del Major Julián Ernesto Guevara, mort en captivitat d'una 
malaltia – segons les FARC –, van indicar que la senadora Piedad Córdoba ja va iniciar 
contactes a Amèrica del Sud per establir les condicions d’entrega de les restes del militar, tal 
com ho van anunciar els rebels en un recent comunicat al moviment CCP. El País, Caracol 
radio, El Nuevo Herald, ANNCOL, Radio Santafé 18 –  24/04/09   
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ESPANYA: Dos importants activitats relacionades amb el conflicte colombià es van portar a 
terme al país ibèric. El primer va tenir a veure amb la trobada organitzada a Madrid pel 
centre Internacional de Toledo on va participar el recent possessionat Comissionat de Pau de 
Colòmbia, Frank Pearl, a més del president de la Comissió Nacional de Reparació i 
Reconciliació (CNRR), Eduardo Pizarro, l’ex-hostatge de les FARC Clara Rojas i el jutge de 
l'Audiència Nacional d'Espanya, Baltasar Garzón. Pearl va defensar les bondats de la llei de 
Justícia i Pau i el procés de desmobilització dels integrants de les AUC. No obstant això el 
jutge Garzón, a pesar que va saludar el nou de la llei, es va mostrar en desacord amb la 
decisió del govern colombià d'haver extraditat als ex-caps paramilitars, perquè amb això es 
va perdre una gran oportunitat d'esclarir els crims perpetrats per aquests esquadrons de 
dreta; per la seva banda Clara Rojas, en la seva intervenció, es va mostrar disposada a 
reconciliar-se amb Ingrid Betancourt, després que per diverses fonts es coneguessin les 
desavinences que van tenir durant el temps que van estar com hostatges de les FARC. La 
segona activitat va estar a càrrec de l’ex-diputat pel departament del Barri Sigifredo López, 
alliberat per la guerrilla el febrer passat, qui va participar en una trobada amb el Nobel José 
Saramago a Arrecife, Arxipèlag Canari. Allí l’ex-hostatge va advocar pel diàleg com única 
fórmula per a trobar la pau a Colòmbia, va dir a més que els “falsos dilemes” tals com 
definir si hi ha o no conflicte, o si es pot o no parlar amb terroristes són “les excuses per a 
deixar morir a la gent”; per la seva banda l'escriptor José Saramago va elogiar l'actitud de 
Sigifredo López que a pesar que “té dret a l'odi” prefereix perdonar per a treballar per la 
reconciliació, i va defensar igualment els esforços de la senadora Piedad Córdoba – qui va 
dialogar per telèfon amb els convidats – per a assolir l'alliberament dels hostatges en mans de 
la guerrilla, i el seu esforç per assolir la pau mitjançant el diàleg “no per a oblidar el que va 
passar, sinó perquè no torni a passar”. ADN, Público, El Colombiano, METRO, Europa 
Press, EFE, 18 – 24/04/09 
 


