
 
 
 
 
 

Resum setmanal de notícies sobre el conflicte  
armat i la construcció de pau 

Del 30 de maig al 5 de juny 2009 

Escola de Cultura de Pau de la UAB

COLÒMBIA SETMANAL

COLÒMBIA: Alfonso Cano, màxim dirigent de la guerrilla de les FARC, en una carta dirigida als 
integrants d'aquesta organització amb motiu del seu 45º aniversari, acusa al president Uribe 
d'obstaculitzar l'alliberament del cap de la Policia Pablo Emilio Moncayo, al mateix temps que 
qualifica de “capritxosa i enrabiada” l'actitud del mandatari, orientada a tapar el greu conflicte 
social i armat que pateix el país. El líder guerriller insisteix que a l'ordre del dia es troba l’intercanvi 
de presoners i en la disposició al diàleg que contribueixi a la convivència democràtica de la societat. 
Pel seu costat, el Comitè Internacional de la Creu Roja a Colòmbia va demanar generositat a les 
parts, perquè s'efectuï el més aviat possible aquest alliberament, així com l'intercanvi humanitari. 
Aquesta petició va ocórrer després de conèixer-se que ha estat negada la tutela que havia interposat 
el professor Moncayo, per a forçar al president a facilitar l'alliberament del seu fill. D'altra part, el 
president Álvaro Uribe Vélez, va designar com a gestor de pau a l’ex dirigent guerriller de les FARC 
Yesid Arteta. La mesura suspèn les ordres de captura en la seva contra i li permetrà actuar en 
tasques de construcció de pau, que ve realitzant des d'Espanya. El mandatari havia anunciat aquesta 
decisió el passat 28 d'abril, durant la seva visita a Madrid, on li va comunicar al president José Luis 
Rodríguez Zapatero. En aquesta ocasió el president Uribe va dir que el seu govern valora el treball 
de Yesid Arteta a Espanya, el qual considera respectable i útil per a la pau de Colòmbia. Pel seu 
costat, en aquesta ocasió, l'Alt Comissionat per a la Pau, Frank Pearl, va dir que la situació d’Arteta 
és molt diferent a la d'altres persones que han estat beneficiades amb la designació de gestors de pau, 
ja que en els casos “d’àlies Karina” i “àlies Olivo Saldaña”, aquests són desertors de les FARC que 
s'han sotmès a la llei de justícia i pau i col·laboren amb el Govern per al desmantellament dels grups 
guerrillers, mentre que Yesid Arteta va ser capturat en combat i va complir una pena de 10 anys, i 
avui es dedica a tasques acadèmiques i a la recerca de la solució política del conflicte. Entretant, la 
guerrilla de les FARC va refermar els atacs per força Pública, elevant el nombre de baixes en les files 
militars a 47 morts i 58 ferits, com a resultat de 35 accions guerrilleres durant el mes de maig, 
segons informacions de premsa recopilades per l'Escola de Cultura de Pau de la UAB. En aquest 
mateix període, les Forces Militars reporten haver realitzat 891 missions tàctiques contra les 
guerrilles de FARC i ELN, en les quals es van produir 133 combats, amb un resultat de 39 
guerrillers de les FARC i 18 de l’ELN morts i la captura de 74 guerrillers d'ambdues organitzacions. 
Les FARC a més van decretar una aturada armada en el departament d’Arauca, en moments que els 
habitants d'aquesta regió s'afanyaven a escollir nou governador. Els comicis van transcórrer enmig 
d'un clima de tensió, la qual cosa va incidir en l'alta abstenció dels votants, la qual va ascendir al 
65%. Finalment l'elecció va ser guanyada pel candidat del partit de l'U, formació política de recent 
creació que agrupa als adherents al president Álvaro Uribe. ANNCOL, Presidencia, El Tiempo, 
Caracol – Radio, 30/05/09 – 05/06/09 
 
El Secretari General de la OEA, José Miguel Insulza, va declarar que el conflicte intern de Colòmbia 
ha d'encaminar-se cap a una solució negociada i que la OEA, que ha estat contribuint als esforços de 
pau a Colòmbia, continuarà estant disposada a participar, però que és als colombians a qui correspon 
assentar les bases per a la solució negociada. D'altra part, el president Álvaro Uribe planteja una 
nova missió per a les Forces Armades, en les zones on hagin derrotat a les guerrilles i l'Estat tingui el 
control territorial. El mandatari insisteix que a causa del grandària i capacitat de les Forces 
Armades, aquestes han d'anar evolucionant a usos civils i socials, tant de les activitats com cos, paper 
dels seus efectius i utilització de la logística en el seu poder. El president va orientar agregar la 
“Visió de futur” de les Forces Armades com una fase superior de l’anomenat Salt Estratègic, que des 
del ministeri de Defensa ha estat dissenyat en la lluita contrainsurgent. D'altra banda, John Lindsay-
Poland, codirector de l'ONG Fellowship Of Reconcialtion (FOR), d'EEUU, va revelar a partir d'un 
document del pentàgon, en el qual es descriu el paper que podria complir la base militar de 
Palanquero, per a l'acció de les forces del Comando Sud dels EEUU a Amèrica Llatina, tan bon punt 
el govern d'Equador decidís tancar la base de Manta. La base de Palanquero serà remodelada amb 
una inversió de 46 milions de Dòlars, donats pel govern d'EEUU, per a donar capacitat a naus i 
operacions de caràcter estratègic des de territori colombià cap als altres països d’Amèrica del Sud 
del Carib. D'aquesta manera, les naus militars nord-americanes podran sortir des de Palanquero, en 
missions cap als països fronterers amb Colòmbia i altres països del sud delcontinent sense arribar a 
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arribar a Tierra del fuego, el lloc més austral de Xile. Telesur – Tv, Caracol – Radio, CMI – Tv, El 
Tiempo, APORREA, 30/05/09 – 05/06/09 
 
L’informe més recent de la Unitat de Justícia i Pau de la Fiscalia, estableix que més de 211.000 
persones s'han registrat com a víctimes de grups armats il·legals, de les quals 180.000 han afirmat 
ser víctimes d'organitzacions paramilitars, 10.000 de les FARC, 2.200 de l’ELN. L'informe omet la 
xifra de víctimes dels organismes d'intel·ligència de l'Estat i de la Força Pública, com són els casos 
dels falsos positius, i els homicidis extrajudicials, a més d'altres pràctiques. Destaca en l'informe que 
9.500 menors de 18 anys es van acreditar com a víctimes, igual que 36.200 dones es van declarar 
haver estat víctimes de les accions de grups violents. 134.00 de les víctimes que es van acreditar com 
a tal van afirmar haver estat víctimes de l'assassinat de familiars, d'igual manera 37.500 van 
denunciar haver estat forçades a abandonar les seves terres i llocs d'habitatge permanent. 21.869 
van denunciar la desaparició dels seus familiars i 1.312 haver patit el flagell del segrest. El mateix 
informe revela que la Fiscalia ha trobat 2.164 cadàvers en 1.761 fosses comunes, com a producte 
dels crims comesos principalment per grups paramilitars. D'altra banda, en el marc de la Setmana 
Internacional de la Desaparició Forçada, familiars de desapareguts es van concentrar a la Plaça de 
Bolívar, per a denunciar aquest crim de lesa humanitat en el qual estan involucrats majoritàriament 
forces paramilitars i organismes de seguretat de l'Estat, com també per a pressionar al govern perquè 
ratifiqui de manera plena i sense reserves la Convenció Internacional per a la protecció de totes les 
persones contra la desaparició forçada. Aquesta Convenció exigeix al país que la subscrigui, a 
desenvolupar polítiques públiques eficaces per a combatre aquest crim, a més de mesures de 
reparació integral per als afectats. Segons la Unitat de Justícia i Pau de la Fiscalia, 49.000 persones 
han estat reportades com a desaparegudes, xifra que contrasta amb l'obtinguda pel registre Únic de 
Desapareguts (comissió integrada per la Defensoria del Poble, la Procuradoria General de la 
República, Medicina Legal i la Policia Nacional) que maneja la xifra de 24.193 persones 
desaparegudes. El Espectador, Caracol – Radio, El Tiempo, 30/05/09 – 05/06/09 
 
La Sala Penal de la Cort Suprema de Justícia va condemnar als ex parlamentaris Teodolindo 
Avendaño i Iván Díaz Mateus, a penes de 8 i 6 anys pels delictes de suborn i concussió, 
respectivament. L'Alta Cort va trobar plena culpabilitat en els processats, al demostrar-se que van 
canviar el seu vot, per a afavorir la reelecció presidencial del president Álvaro Uribe, per prebendes i 
diners que van ser entregats per funcionaris del govern, entre els quals es troben l'actual ambaixador 
de Colòmbia a Roma, Sabas Pretelt de la Vega, i el ministre de Protecció Social, Diego Palacio. 
Aquests últims van ser exonerats de responsabilitat per part del nou Procurador General de la 
República, però encara continuen vinculats al procés penal, com “la parte cohechante” d'un delicte 
en el qual intervenen dues parts. D'altre costat, amb el recolzament de la central sindical de l'acer 
dels EEUU, The United Steelworkers of America, 67 familiars de víctimes del paramilitarisme a 
Colòmbia, van demandar a la multinacional del carbó Drummond davant una Cort del Districte 
Federal d’Alabama, per haver finançat activitats dels grups paramilitars a canvi de seguretat per a 
les seves activitats corporatives, com per als seus directius, activitats que van acabar en l'assassinat 
de líders i membres del sindicat d'aquesta multinacional, que explota el carbó a la costa nord de 
Colòmbia. Aquesta demanda basada en el testimoniatge aportat per caps paramilitars que han 
confessat les seves activitats i crims, en el marc de les seves compareixences davant la Unitat de 
Fiscalia de justícia i Pau. Finalment, Colòmbia és el 14º país més violent del món, segons s'ha pogut 
establir en l'informe de l'últim any de l'Índex Global de Pau. L'informe col·loca a Colòmbia en el lloc 
130 entre 144 països estudiats. Aquest lloc indica que Colòmbia ha perdut 12 llocs en els dos últims 
anys, a causa de l'augment dels atemptats terroristes i l'increment dels homicidis per cada 100.000 
habitants. Els tres primers llocs els ocupen Nova Zelanda, Dinamarca, Noruega, mentre que els tres 
últims Iraq, Afganistan i Somàlia. El Nuevo Herald, El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, 
30/05/09 – 05/06/09 
 


