
 
 
 
 
COLÒMBIA: En el marc de la crisi institucional, derivada, entre altres causes, per 
l'enfrontament entre el Poder Executiu i les Altes Corts i agreujada per les escoltes telefòniques 
il·legals realitzades pel departament Administratiu de Seguretat (DAS) a magistrats de les 
Corts, a periodistes i dirigents polítics d'oposició, la Procuradoria General de la Nació va obrir 
investigació contra tres alts funcionaris del Govern, els quals estarien darrere de la trama 
d'espionatge il·legal segons declaracions d'un ex alt funcionari del més important organisme 
d'intel·ligència de l'Estat. Els tres processats són el cap de premsa de la Presidència Cesar 
Mauricio Velásquez, el secretari privat de la Presidència Bernardo Moreno, i l'assessor de 
comunicacions de la Presidència Jorge Mario Eastman. La Procuradoria també ha obert 
investigació disciplinària contra els exdirectors del DAS Andrés Peñate i Jorge Noguera, aquest 
últim ja havia estat destituït i inhabilitat per la infiltració del paramilitarisme al DAS. Pel seu 
costat la Cort Suprema de Justícia va demanar la presència d'un Relator d'ONU per als Drets 
Humans, perquè avaluï les investigacions sobre les escoltes il·legals del DAS a les Altes Corts. 
D'altre banda, la Interpol va oficialitzar una petició perquè, des d'ara, la coordinació de les seves 
activitats amb les autoritats colombianes es realitzi amb la Policia Nacional i no amb el DAS 
com estava establert. Aquesta decisió és un cop dur per a la credibilitat del DAS, com a 
organisme responsable de la intel·ligència i la seguretat a Colòmbia. El Tiempo, El Colombiano, 
Caracol – Radio, 16 – 22/05/09 
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El Senat de la República va aprovar, sense la presència dels partits d'oposició, Partit Liberal i 
Polo Democrártico, el projecte de llei de referèndum que permetrà consultar als colombians 
sobre una segona reelecció del president Álvaro Uribe en el 2010. La Cambra de Representants 
ja havia aprovat una iniciativa similar però per a ser re-escollit en el 2014, pel què les dues 
càmeres del Congrés haurien de conciliar un text únic i posteriorment haurà de ser examinada 
per la Cort Constitucional. En la vigília de l'aprovació d'aquest projecte de llei, el president 
Uribe havia dit que havia d'assegurar-se de donar-li continuïtat en el temps a la seva política de 
“seguretat democràtica”, a pesar de que considera inconvenient perpetuar la figura de president 
en una sola persona. Pel seu costat el ministre de Defensa, Juan Manuel Santos, va dimitir del 
seu càrrec per a no inhabilitar-se com aspirant a una candidatura presidencial i va puntualitzar 
davant els mitjans de premsa que si el president desitja la reelecció ell ho protegirà en aquesta 
aspiració, si no fos així presentarà la seva candidatura a nom del partit de l'U, el qual ja li ha 
ofert el seu suport. Entretant, l'expresident Ernesto Samper va proposar un acord 
multipartidista per a assegurar la continuïtat de la política de “seguretat democràtica”, per a 
així no haver de dependre d'un únic líder polític que hagi de ser reescollit de manera continuada. 
El Tiempo, El Espectador, El País – España, Semana, Caracol – Radio, 16 – 22/05/09 
 
El Govern de Cuba, a través del seu ambaixador a Bogotà, va oferir la seva mediació per a 
facilitar l’entrega del cap de Policia Pablo Emilio Moncayo. El diplomàtic d'aquest país, José 
Antonio Pérez, va dir que Cuba ofereix el seu territori i mediació perquè Moncayo, qui duu 11 
anys com a presoner de les FARC, pugui ser alliberat, tal com es va comprometre la guerrilla 
davant el moviment humanitari de Colombians i Colombianes per la Pau (CCP). Pel seu costat, 
el professor Moncayo, pare del captiu, va interposar un recurs de tutela davant un jutge de la 
República, per a impedir el rescat militar, tal com va ordenar el president Uribe, ja que vulnera 
els drets fonamentals a la vida i la integritat personal i ordenar al Govern a donar les garanties 
per a l'operació d'alliberament del seu fill. D'altra part, el membre del Secretariat de les FARC 
Timoleón Jiménez, en un article titulat “Les FARC no cañan”, assegura que les FARC estan 
molt compromeses en la cerca d'una sortida política al conflicte social i armat, perquè així ho ha 
manat la seva organització i perquè estan convençuts que la solució al conflicte colombià no ha 
de ser per mitjà de la confrontació militar. Va dir a més que es requereix un ambient favorable 
perquè la pau per la via negociada pugui fructificar, al mateix temps que va demanar als 
mitjans de comunicació i al govern no demonitzar els esforços de pau que realitzen sectors 
importants de la societat com CCP i altres iniciatives ciutadanes. Entretant, l'expresident de 
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Sud-àfrica i Nobel de Pau Frederik de Klerk, qui va participar en un fòrum de lideratge per la 
pau a Colòmbia, va dir que hi ha algunes coses que només el govern pot atorgar perquè és el que 
està al poder, però que les guerrilles han de prendre la iniciativa si creuen que ha arribat el 
temps de la negociació. El Nobel de Pau va demanar a la guerrilla de les FARC alliberar als 
presoners i segrestats, com a mostra de voluntat cap a la pau. D'altra banda, l'Oficina 
Internacional de drets Humans – Acció Colòmbia (OIDHACO) va demanar a la Unió Europea 
(UE), designar un representant especial per a la pau a Colòmbia. La petició va ser elevada 
davant el Parlament Europeu, perquè després de les eleccions d'eurodiputats es voti una 
resolució demanant al Consell i la Comissió Europea, la creació del nou càrrec. A més va 
proposar la conformació d'un grup d’europarlamentaris, de diferents signes polítics “per la pau 
de Colòmbia”, amb la finalitat de dinamitzar una contribució eficaç de la UE per a la pau de 
Colòmbia. Finalment, el partit polític Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), des de la seva 
seu a Barcelona, Espanya, va anunciar que ha radicat en el Congrés, una iniciativa 
parlamentària perquè Espanya es comprometi amb els drets humans a Colòmbia. Joan Tardà, 
parlamentari d'aquesta col·lectivitat política demanarà davant la Comissió d'Exteriors del 
Congrés que Espanya prengui mesures per a exigir el desmantellament del paramilitarisme a 
Colòmbia, el respecte total dels drets humans i protecció per als que vetllen per ells. El Tiempo, 
ANNCOL, El Colombiano, Caracol – Radio, 16 – 22/05/09 
 
Les guerrilles de les FARC i l’ELN van protagonitzar una escalada d'accions contra la Força 
Pública en diferents llocs del territori nacional, en la qual van morir 12 militars i 5 van resultar 
ferits. Des de principis d’any, les guerrilles, principalment les FARC, han causat la mort a 75 
uniformats i 131 ferits, en 87 accions armades, segons una dada parcial recopilada de fonts de 
premsa per l'Escola de Cultura de Pau de la UAB. Pel seu costat, les Forces Militars reporten 
haver realitzat 3.783 missions tàctiques contra les guerrilles, en les quals s'han presentat 539 
combats amb un registre de 173 insurgents morts i 423 capturats, en el mateix període. Per una 
altra banda, el govern ha anunciat que ja s'ha iniciat a la “III Jornada Cívica–Militar de Suport 
Humanitari” en els rius Putumayo i Amazones, en els límits entre Colòmbia i Perú. En aquesta 
tasca estan compromesos els dos països, en un esforç binacional per a atendre a la població civil 
a banda i banda de la frontera, i treure espai a les organitzacions armades il·legals. Aquestes 
jornades són part dels acords de cooperació entre els dos països, per a afrontar els reptes del 
terrorisme i del narcotràfic, així ho han expressat portaveus dels governs de Colòmbia i Perú. El 
Tiempo, Telesur – tv, Caracol – Radio, Mi Punto, Fuerzas Militares de Colombia – Web, 16 – 
22/05/09 
 
El líder indígena i governador de la zona de seguretat Paéz d'Hondures, Robert Guachetá al 
departament del Cauca, va ser assassinat per desconeguts. El líder del poble Nasa, qui estava 
acollit per la Cort Interamericana de Drets Humans, havia estat amenaçat de mort des de que es 
va oposar a la presència de narcotraficants en els seus territoris i rebutgés la implementació de 
lliurament de terres per part de l'Estat a empreses explotadores d'or en les terres indígenes. Les 
comunitats indígenes del departament del Cauca es van declarar en resistència civil, per a 
detenir l'onada de crims contra els seus dirigents i contra l’espoliació de les seves terres. D'altra 
part, la direcció nacional del Sindicat de Treballadors d'Indústries Alimentàries 
(SINALTRAINAL), van denunciar haver rebut amenaces de mort de l'organització paramilitar 
“Àguiles Negres”, contra alguns dels seus dirigents que treballen a les empreses multinacionals 
de Nestlé i Coca Cola. El sindicat demana a la comunitat nacional i internacional, que exigeixin 
al govern colombià mesures de protecció i garanties per a exercir el dret de formar sindicats a 
Colòmbia. D'altra banda, el president de la Central Unitària de Treballadors (CUT), Tarcisio 
Mora, va anunciar que demandaran a la multinacional del carbó Drummond, davant un Tribunal 
d'EEUU, per haver pagat a grups paramilitars colombians perquè protegissin els seus 
funcionaris i instal·lacions, i en aquesta tasca van assassinar a 220 persones. La majoria de les 
víctimes van ser sindicalistes i membres d'organitzacions socials de la costa nord colombiana. El 
Tiempo, El Espectador, ECP – UAB, Telesur – Tv, CMI – Tv, 16 – 22/05/09 


