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COLÒMBIA:  El president Álvaro Uribe Vélez va fer una crida a la guerrilla de les FARC a entrar en 
un procés de desmobilització total o “buscar seriosament i amb fe processos de pau”. La crida del 
mandatari va ser efectuada enmig de declaracions d'agraïment al govern de Panamà, per una acció 
militar contra les FARC en la qual van morir tres guerrillers en una zona panamenya propera a la 
frontera comuna amb Colòmbia. Dies després, un comunicat oficial d'aquesta organització guerrillera 
fa un recompte de fets, en els quals destaca la participació de la Guàrdia de Frontera de Panamà en 
accions en la seva contra en sòl i aigües territorials de Colòmbia. Assegura el comunicat que malgrat 
la intervenció de Panamà en les hostilitats, mai atacaran a les forces de seguretat del país veí, ja que 
la seva lluita és exclusivament contra l'Estat colombià. A aquesta situació se suma la denúncia que va 
fer Denis Blair, director de l'Agència Nacional d'Intel·ligència d'EUA, que agrupa a totes les agències 
de seguretat d'aquest país inclosos FBI i la CIA, en “la seva Avaluació Anual d'Amenaces contra la 
Seguretat Nacional”, en la qual assenyala que el president de Veneçuela, Hugo Chávez, dóna suport 
encobert a les FARC. Informes anteriors havien assenyalat a Veneçuela com un santuari de les FARC, 
però mai s'havia parlat directament de suport “encobert”. Entretant, el govern de Nova Zelanda va 
incloure a la guerrilla de les FARC en la seva llista d'organitzacions terroristes, com un acte de 
reafirmació del seu compromís en la lluita internacional contra el terrorisme, així ho va explicar als 
mitjans de premsa el primer ministre John Key. Mentre això ocorria, a Colòmbia la Policia Nacional 
assumia oficialment la relació amb la INTERPOL, en la qual es destaca el compromís conjunt per 
capturar a 685 persones de les quals el 70% corresponen a guerrillers de les FARC i ELN ressenyats 
en circulars roges de cerca i captura. CMI – Tv, ANNCOL, El Tiempo, El Espectador, Caracol – 
Radio, 30/01/10 – 12/02/10 
 
Tan bon punt es sabés que mitjançant les gestions d'un grup de ciutadans, degudament autoritzats pel 
govern, es va assolir un pacte entre bandes delinqüencials a la ciutat de Medellín, per a aturar 
l'escalada d'homicidis producte dels seus enfrontaments per la disputa de territoris per al negoci del 
narcotràfic, es va desencadenar una forta controvèrsia, ja que el Govern sorprenentment va 
desconèixer el pacte assolit i va retirar l'autorització al grup de ciutadans, coneguts com el Grup de 
Notables conformat pel jurista, acadèmic i membre de la Comissió Nacional de Reparació i 
Reconciliació Jaime Jaramillo Panesso, l’ex dirigent de l’ELN Francisco Galán i el bisbe de la diòcesi 
de Medellín Monsenyor Alberto Giraldo, a qui va assenyalar d'haver perdut el rumb traçat, segons el 
qual cap pacte entre bandes delinqüencials pot suggerir beneficis jurídics, i que l'actuació del Grup de 
Notables havia d'haver-se limitat a obtenir la submissió a la justícia de les bandes criminals. Pel seu 
costat, els notables han rebutjat el tracte desobligant del Govern i reiteren que continuaran amb la 
feina de casa de buscar aturar els enfrontaments, els quals tenen un profund impacte en els drets a la 
vida i a la pau consagrats en la Constitució Nacional, la qual al seu torn estableix com un deure 
obligatori compliment treballar per la preservació d'aquests drets. El Tiempo, El Colombiano, El 
Espectador, Caracol – Radio, RCN – Radio, Presidencia, CMI – Tv, Semana, 30/01/10 – 12/02/10 
 
L'ONG nord-americana Human Rights Wacht (HRW), en el seu més recent informe sobre la situació 
dels drets humans a Colòmbia, estableix que les noves organitzacions paramilitars, sorgides després de 
la desmobilització de les Autodefenses Unides de Colòmbia (AUC), segueixen cometent greus atrocitats 
i tenen presència en la majoria dels departaments del país. José Miguel Vivanco, director de HRW, al 
presentar el seu informe titulat “Hereus dels paramilitars. La nova cara de la violència a Colòmbia”, 
va assegurar que els abusos són generalitzats i que el govern no fa un esforç seriós per a trencar els 
vincles, denunciar i castigar. Va dir el senyor Vivanco que “Veiem una actitud passiva del Govern i 
fins i tot un discurs que minimitza el problema” i va agregar que aquests grups paramilitars cometen 
habitualment massacres, execucions, desplaçaments forçats, violacions sexuals, extorsió, i generen un 
clima amenaçador en les comunitats que estan sota la seva influència. Vivanco assegura que aquestes 
organitzacions estarien integrades per prop de 10.000 membres i que operen en 24 dels 32 
departaments de Colòmbia. Els grups estan comandats per comandaments mitjos dels antics grups 
paramilitars i segueixen el mateix patró de les desmobilitzades AUC. Tant l'informe de HRW com les 
declaracions de Vivanco van ser rebutjades pel govern, qui les va titllar d'esbiaixades, de 
desinformades i d'estar contaminades per una intencionalitat política. En una declaració oficial, el 
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Govern assegura que el paramilitarisme a Colòmbia està extingit. Entretant, el director del 
Departament de Drets Humans i Solidaritat de la Central Unitària de treballadors (CUT), Alberto 
Vanegas, va denunciar que durant l'any 2009 van ser assassinats 40 sindicalistes, xifra que col·loca a 
Colòmbia com el país més perillós del món per a exercir el dret a sindicalizarse. Aquesta xifra 
significa que el 60% dels assassinats de sindicalistes assassinats al món l'any passat van ser 
colombians. El dirigent sindical va revelar, a més, que des de 1986, any de creació de la CUT, han 
estat assassinats a Colòmbia 2.721 sindicalistes, crims que fins a la data es troben en la més absoluta 
impunitat, constituint-se en tot un genocidi del moviment sindical, va remarcar el senyor Vanegas. Per 
la seva banda, la Defensoria del Poble i organitzacions socials colombianes van denunciar una nova 
onada d'amenaces contra líders de dones en situació de desplaçament forçat per part d'organitzacions 
paramilitars. La Xarxa Nacional de Dones va revelar que la Corporació SISMA MUJER que defensa 
els drets de les víctimes del desplaçament, ha rebut en el corregut d'aquest any set butlletins amb 
amenaces de mort per part de la banda paramilitar “Àguiles Negres”. La Xarxa Nacional de Dones 
reclama al Govern mesures cautelars i de protecció per a les dones i les seves associacions de víctimes. 
CMI – Tv, El Tiempo, El Espectador, Semana, Caracol – Radio, Presidencia, 30/01/10 – 12/02/10 
 
D'altra banda, no cessen les acusacions directes al president Álvaro Uribe Vélez d'ordenar tasques 
d'espionatge il·legal i persecució contra sindicalistes i periodistes a Colòmbia. En sengles denúncies qui 
va ser l'home de confiança del president en el DAS, l'exdirector – Jorge Noguera qui compareix davant 
la justícia per la infiltració del paramilitarisme i del narcotràfic al DAS, va confessar que va rebre 
ordres directes del president Uribe per espiar il·legalment a sindicalistes i opositors del govern. 
Noguera va assegurar que presentava periòdicament informes al Cap d'Estat sobre espionatge a 
sindicalistes. Entretant, el periodista Hollman Morris i la periodista Claudia Julieta Duc van reclamar 
responsabilitats polítiques del president Uribe, per la persecució a la qual ha estat sotmès el 
periodisme i l'oposició a Colòmbia, ja que el DAS organisme des del qual es van realitzar tota una 
gamma d'activitats il·lícites, és la més alta instància d'intel·ligència i seguretat nacional que està 
subordinada directament al cap de l'Estat, per la qual cosa les seves activitats no podien ser 
desconegudes pel mandatari. El Tiempo, El Espectador, CMI – TV, Caracol – Radio, Voz, 30/01/010 
– 12/02/10 
 
Finalment, el president Uribe va assegurar que malgrat la retallada en el finançament del Pla 
Colòmbia, EUA seguirà sent el més important aliat de Colòmbia en la lluita contra el narcotràfic i el 
terrorisme. El mandatari va explicar que la retallada de 50 milions de Dòlars respecte de l'any 
anterior, es deu al dèficit fiscal dels EUA i que és del tot comprensible i previsible que Colòmbia 
comenci a assumir a poc a poc les tasques i costos del pla. Entretant, el ministre de Defensa, Gabriel 
Silva Luján, va assegurar que Colòmbia busca per als soldats nacionals que aniran a Afganistan, les 
mateixes condicions d'immunitat i impunitat que tenen els soldats dels EUA en el país asiàtic, que al 
seu torn les tenen a Colòmbia, en el marc de l'establiment de set bases militars d'EUA en sòl colombià, 
les quals comptaran amb una presència de 1.400 entre militars i contractistes civils. Va dir l'alt 
funcionari que “volem per als nostres soldats un tracte equivalent als de les altres missions que es 
troben a Afganistan”. Caracol – Radio, El Tiempo, El Espectador, RCN – Radio, 30/01/10 – 
12/02/10  
 
 


