
 
 
 
 
 

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

Del 6 al 12 de juny 2009 

Escola de Cultura de Pau de la UAB

COLÒMBIA SETMANAL

COLÒMBIA: La crisi institucional s'aguditza tan bon punt la Unitat d'Informació i Anàlisi 
Financera (UIAF), una dependència del ministeri d'Hisenda dedicada a investigar l'evasió fiscal i 
el rentat d'actius, revelés mitjançant un comunicat públic que ha estat investigant els comptes 
bancaris dels magistrats de la Cort Suprema de Justícia i que ha trobat en elles manejos 
sospitosos, que podrien relacionar-los amb persones que tenen vincles amb el narcotràfic i altres 
negocis il·lícits. Tal declaració va ser rebutjada per la Cort Suprema de Justícia assenyalant a la 
vegada, que es tracta d'una faula del Govern per a soscavar la seva autoritat i intimidar-la 
enfront dels processos que avança contra polítics afins al President de la República, que han 
resultat vinculats amb el paramilitarisme. Per les seves parts, la Cort Constitucional, el Consell 
d'Estat i la Fiscalia General de la Nació, es van expressar solidaris amb la Cort Suprema de 
Justícia i van conceptuar que la UIAF no té competència per a investigar a les Altes Corts, la 
qual cosa fa molt més sospitosa la seva actuació, sobretot perquè cap autoritat judicial li ha 
demanat que investigués a la Cort Suprema de Justícia i menys que emetés el comunicat que 
l'assenyala amb possibles nexes amb delinqüents. Entretant, el Procurador General de la Nació, 
Alejandro Ordóñez, va obrir investigació administrativa contra quatre reconeguts parlamentaris 
opositors al Govern, pels seus presumptes vincles amb la guerrilla de les FARC. D'aquesta 
manera les senadores Piedad Córdoba, Gloria Inés Ramírez, el senador Jorge Enrique Robledo i 
el representant a la Cambra Wilson Borja, haurien d'aclarir perquè apareixen els seus noms en 
correus electrònics trobats als ordinadors de Raúl Reyes. Els parlamentaris en declaracions als 
mitjans de premsa han dit que es tracta d'una persecució per a acabar amb l'oposició, tenint en 
compte que els ordinadors que diu el govern haver confiscat, després de l'atac al campament de 
Raúl Reyes a Equador, van romandre en mans dels organismes d'intel·ligència militar durant 53 
hores, qui els van manipular i van sembrar informació, com posteriorment ho van demostrar 
pèrits internacionals, abans d’entregar-los a una autoritat judicial. El Tiempo, El Espectador, 
Caracol – Radio, Telesur – Tv, El Colombiano, 06/06/09 – 12/06/09  
 
El Grup Parlamentari que dóna suport al president Álvaro Uribe en el seu propòsit reelectoral, 
després de reunir-se amb el ministre de l'Interior, Fabio València Cossio, i el Secretari General 
de la Presidència, Bernardo Moreno, va anunciar que si el projecte de Llei de referèndum no 
pogués ser conciliat entre les Cambres, o si posteriorment fos declarat  que no es pot dur a 
terme per la Cort Constitucional, promourà en el Congrés la Convocatòria d'una Assemblea 
Nacional Constituent, per a reformar l'article que faci possible un tercer mandat per al president 
Uribe. Membres de partits d'oposició al govern van qüestionar que s'utilitzi un instrument i un 
escenari de la democràcia de l'Estat, per a satisfer l'afany d'un governant que desitja eternitzar-
se al poder. Membres de les forces polítiques afins al president han dit que a més es podria 
aprofitar l'ocasió per a introduir reformes en els procediments i composició de les Altes Corts i 
els organismes de Control, amb la finalitat de donar-li més capacitat a l'Executiu a l'hora de 
constituir-les. De ser aprovada aquesta iniciativa, el Congrés entraria en recés mentre sessiona 
l'Assemblea Nacional Constituent. Els promotors calculen que a partir del 20 de juliol, inici del 
nou període legislatiu, es podria començar la discussió del projecte de llei, el qual estaria llest al 
setembre, per a després convocar eleccions constituents el desembre i finalment per a abril del 
2010 ja estaria llesta la reforma que habilitaria al president Uribe presentar-se a reeleció, la 
qual cosa ocorreria en el mes de maig. El Tiempo, El Espectador, Semana, El Nuevo Siglo, 
Caracol – Radio, 06/06/09 – 12/06/09 
 
El Relator Especial de les Nacions Unides per a Execucions Extrajudicials, Philip Alston, 
realitza una avaluació d'aquest tema a Colòmbia. L'alt funcionari revisa els casos de falsos 
positius documentats per la Fiscalia General de la Nació, com també els homicidis comesos per 
membres de la Força Pública que a la data es troben impunes. El Relator Especial, s'ha reunit 
amb les cúpules dels organismes de control (Procuradoria, Defensoria, Fiscalia) i les Altes Corts, 
com a part del treball d'avaluació que realitzarà a Colòmbia. A més escoltarà testimonis de 
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víctimes dels falsos positius i revisarà informes de prestigioses ONGs humanitàries que també 
faran seguiment d’aquesta pràctica il·legal. Entretant, el vicepresident del Senat, Oscar Suárez 
Mira, va afirmar que segons dades de la Fiscalia, en mans de la justícia ordinària es troben 189 
casos sobre violació de drets humans comeses per membres de la Força Pública. El parlamentari 
va assenyalar que Antioquia és el departament on es presenten el més alt nombre d'aquests casos. 
D'altra part, vint anys després de la massacre de la Rochela, comesa per paramilitars que van 
comptar amb el suport de militars en el Magdalena Medio santanderí, en la qual van ser 
assassinats dotze integrants d'una comissió judicial, han estat citats per a rendir indagatòria els 
ex–generals Farouk Yanine Díaz, Juan Salcedo Lora i Alfonso Vacca Perilla. Aquest cas ja 
havia estat tancat però va ser reobert tan bon punt la Cort Interamericana de Drets Humans 
trobés alta responsabilitat en la massacre per part de l'Estat i proves que involucren a l'Exèrcit 
que no van ser tingudes en compte o subvalorades anteriorment. El Tiempo, RCN – Radio, El 
Colombiano, CMI – Tv, El Espectador, 06/06/09 – 12/06/09 
 
L'Informe Anual de la Confederació Sindical Internacional (CSI) estableix que Colòmbia segueix 
sent el país més perillós del món per a desenvolupar activitats sindicals, a pesar d'estar 
consagrada en la Constitució Nacional, en la Legislació Laboral colombiana, en els Convenis 
Internacionals el dret a la lliure associació, a integrar sindicats i a realitzar tasques pròpies de 
defensa dels drets dels treballadors. L'Informe revela que dels 76 sindicalistes que van ser 
assassinats al món durant el 2008, 49 eren sindicalistes colombians. La CSI assenyala que la 
gairebé totalitat d'aquests crims i moltes altres pràctiques de violència contra els sindicats i la 
seva activitat queden impunes. La CSI agrupa a 311 centrals sindicals de 155 països que 
representen 168 milions d'afiliats. Entretant, davant la Comissió d'Aplicació de Normes i 
Recomanacions de la OIT a Ginebra, els representants de les centrals obreres colombianes van 
fer una detallada exposició sobre la situació laboral i sindical, posant de relleu l'increment de la 
violència contra el sindicalisme, els pocs avanços en la superació de la impunitat, els atacs i 
estigmatizacions contra les organitzacions sindicals, els impediments per a exercir el dret 
d'associació, el frau als drets laborals i sindicals que es realitza a través de les cooperatives de 
treball associat, la falta de resultats en el diàleg social i la poca funcionalitat de l'oficina de la 
OIT a Colòmbia. La Comissió presentarà al govern de Colòmbia un paquet de recomanacions, al 
mateix temps que va expressar la seva preocupació per la situació i va reclamar respecte a la 
vida dels sindicalistes i garanties per a l'exercici dels drets sindicals. D'altra banda, el president 
del sindicat United Steelworkers of America, Leo Gerard, el més poderós dels sindicats del 
metall a EEUU i Canadà, en una carta dirigida al president Barak Obama li demana que no rebi 
a la Casa Blanca al president Álvaro Uribe Vélez, perquè rebre'l seria un mal missatge per al 
món, i assenyala que sota el govern del president Uribe, s'han assassinat centenars de 
sindicalistes, la seva agència d'intel·ligència ha mantingut vincles amb els paramilitars, de la 
força política que dóna suport també han resultat processats més de 70 congressistes per vincles 
amb el paramilitarisme, els crims d'innocents per a fer-los passar com a guerrillers morts en 
combat, totes aquestes situacions són mostres de que a Colòmbia no hi ha respecte pels drets 
humans. Caracol – Radio, El Tiempo, Semana, Telesur – Tv, Aporrea, 06/06/09 – 12/06/09 
 
Finalment, el ministre d'Afers exteriors d'Espanya, Miguel Ángel Moratinos, en una 
compareixença davant la Comissió d'Assumptes Iberoamericans del Senat, per a tractar les 
prioritats cap a Amèrica Llatina de la presidència espanyola de la UE durant el primer semestre 
del 2010 va expressar la seva satisfacció per la “clara deterioració de les FARC, la qual cosa 
constitueix una bona notícia per a tots els demòcrates i per a qui rebutgem la violència com 
instrument polític”. L'alt funcionari va reiterar el suport del govern espanyol al president Uribe, 
per a seguir plantant cara a la guerrilla i consolidar la democràcia a Colòmbia. El Colombiano, 
06/06/09 – 12/06/09 
 


