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COLÒMBIA: Tot i les mostres evidents de l'aïllament de Colòmbia en el marc de la Comunitat 
Internacional Llatinoamericana, com a conseqüència de la política de confrontació amb els 
països veïns i agreujada per la instal·lació de com a mínim set bases militars d'EEUU a 
Colòmbia, el president Álvaro Uribe ha rebut un recolzament absolut de les forces polítiques 
afins, i fins i tot del partit Liberal que intermitentment fa oposició, exceptuant per descomptat 
al Polo democrático Alternativo, partit d'esquerres que ha qüestionat al Govern, tant per les 
desmesures en la seva política de “Seguretat Democràtica” com per la instal·lació de les bases 
militars d'EEUU. A aquest recolzament se sumen els concedits per les grans corporacions de 
mitjans informatius, que des que va arribar al poder el president Uribe ha exaltat generosament 
la seva gestió i mantingut la seva popularitat en xifres poc conegudes a Colòmbia i el continent. 
Així mateix, l’empresariat i la jerarquia de l'Església catòlica s'han unit en el recolzament al 
Govern, enfront de la crisi diplomàtica de la qual Colòmbia és protagonista juntament amb els 
Governs de Veneçuela i Equador. Aquests recolzaments han estat molt útils per al Congrés de la 
República, de majories pro-Uribe, a l'hora de decidir i aprovar per àmplia majoria el referèndum, 
que permetrà al Govern consultar a l'electorat sobre si accepta o no una segona reelecció del 
president Uribe. D’aquesta manera, només cal esperar que la Cort Constitucional es pronunciï 
sobre la constitucionalitat de la Llei de referèndum aprovada. Segons experts analistes la Cort 
Constitucional, en la qual el Govern ha imposat les seves majories, no objectarà el referèndum, 
tot i els evidents vicis de forma i de contingut que s'han observat en el transcurs del tràmit de la 
Llei, perquè significaria enfrontar-se a poders majors que el seu propi i podria significar l'inici 
de la seva desaparició, tal com ho aconsellen sectors fonamentalistes dins de l’uribisme. El 
Tiempo, El Nuevo Siglo, El Espectador, El Nuevo Herald, Caracol – Radio, RCN – Radio, Voz, 
29/08/09 – 04/09/09 

La senadora Piedad Córdoba, en nom del moviment humanitari Colombianes i Colombians per la 
Pau (CCP), va fer entrega de proves de supervivència de nou presoners que estan en poder de la 
guerrilla de les FARC, les quals van ser entregades als seus familiars corresponents i 
posteriorment presentades als mitjans de comunicació. La parlamentària assegura que la 
direcció de les FARC ha expressat la seva disposició a alliberar a la totalitat dels presoners, tal 
com ho exigeix el Govern, però que el Govern haurà de resoldre si està disposat a alliberar a 
presos de les FARC, tal com ho exigeix aquesta guerrilla, perquè en cas contrari se li està 
mentint al país i ella “no estarà disposada perquè es jugui amb el dolor dels captius i els seus 
familiars”. Les famílies dels militars captius han demanat al president Uribe que les rebi per a 
tractar el tema, mentre que el professor Moncayo, pare d'un dels presoners, iniciarà una nova 
jornada de pressió al Govern, crucificant-se en una plaça pública, buscant que el president Uribe 
concedeixi les garanties per a anar a rebre al seu fill i altres dos presoners, que les FARC s'han 
compromès a alliberar. Entretant, el diari peruà El Comercio ha publicat informació, 
suposadament resumida, dels ordinadors de Raúl Reyes en la qual es revela l'existència de 
vincles amb el Moviment Revolucionari Tupac Amarú (MRTA), mantinguts a través de 
reconeguts militants d'aquest moviment, gairebé extingit després que les Forces armades de 
Perú recuperessin a sang i foc l'ambaixada de Japó a Lima el 1.997, que havia estat presa per 
un comando del MRTA, dirigit pel màxim dirigent Néstor Cerpa Cartolini i qui morís juntament 
amb tot el seu grup en aquesta ocasió. Alguns dirigents polítics i periodistes independents 
qüestionen que tals informacions siguin entregades a un mitjà de premsa per autoritats 
colombianes, qui tenen en les seves mans tals ordinadors, i no ho facin a les autoritats judicials 
corresponents. El Govern de Perú ha guardat silenci enfront d'aquesta publicació. CMI – Tv, El 
Comercio – Perú, La República – Perú, Mi Punto, El Tiempo, Telesur – Tv, 29/08/09 – 
04/09/09 
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El Comando Central de la guerrilla de l’ELN, en una carta enviada al president Rafael Correa, 
en la seva condició de president Pro tempore – de la UNASUR, demana a aquest organisme 
d'integració regional que acompanyi un procés de solució política del conflicte intern colombià. 
Asseguren en la carta que reconeixen la seva voluntat de pau i de maneig polític i diplomàtic als 
conflictes i afirmen que la solució política del conflicte a Colòmbia passa per la solució dels 
actuals conflictes amb Veneçuela i Equador. La direcció de l’ELN ofereix el seu recolzament a 
tots els esforços encaminats a buscar sortides de pau als conflictes entre nacions germanes i a 
l'interior de cada país. Insisteixen que el perllongat conflicte social i armat que consumeix a 
Colòmbia, agreujat per la ingerència permanent i creixent d'EEUU, necessita del suport 
llatinoamericà per a buscar una sortida política. Finalment assenyalen que els problemes que 
enfronta Colòmbia són molt semblats als de la resta de països d'Amèrica Llatina i es reconeixen 
així mateixos com “part” del conflicte intern, al mateix temps que rebutgen el qualificatiu de 
terroristes, amb el qual el Govern busca estigmatitzar-los. El president de Veneçuela, Hugo 
Chávez, va proposar durant la Cimera de UNASUR a Bariloche la creació d'un grup regional 
que s'ocupi a gestionar una iniciativa de pau per a Colòmbia. Aquesta proposta va ser secundada 
pel president Correa. Insurrección – ELN, El Tiempo, CMI, Caracol – Radio, El Espectador, 
29/08/09 – 04/09/09 

Les centrals obreres van denunciar davant el Govern, i davant autoritats judicials que 110 
dirigents sindicalistes han estat amenaçats de mort, per part d'organitzacions paramilitars. El 
Director de la Policia Nacional, general Oscar Naranjo, receptor de les denúncies, va assegurar 
que de comprovar-se que personal de la seva institució resultés involucrat en les amenaces, seran 
degudament sancionats. Mentre això ocorria, un professor del municipi d’Ituango–Antioquia, 
era assassinat, així ho va denunciar la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA). El 
mestre assassinat s’anomenava Mauricio Antonio Monsalve. Pel seu costat el president 
d’ADIDA, Over Dorado Cardona, va afirmar que en el departament d’Antioquia hi ha 160 
professors amenaçats de mort, dels quals 85 han estat “desplaçats” a altres localitats per a 
preservar les seves vides. El sindicat exigeix al Govern garanties per a l'exercici dels drets 
sindicals, els drets laborals i sobretot el dret a la vida, al mateix temps que exigeixen investigar, 
capturar i evitar que aquest crim quedi impune. El Mundo – Medellín, El Colombiano, Radio 
santa Fe, CMI – Tv, 29/08/09 – 04/09/09 

 

 


