
Escola de Cultura de Pau: www.escolapau.org 
Butlletí Colòmbia Setmanal: colombiasemanal@yahoo.esEscola de Cultura de Pau: www.escolapau.org 

Butlletí Colòmbia Setmanal: colombiasemanal@yahoo.es Escola de Cultura de Pau: http:// escolapau.uab.cat 
Butlletí Colòmbia Setmanal: colombiasemanal@yahoo.es 

 
 
 
 
 
COLÒMBIA: El Secretariat de la guerrilla de les FARC en carta oberta a la presidenta electa 
de Brasil, Dilma Rousseff, s'uneix a la satisfacció del poble brasiler per la designació d'una 
"dona lligada sempre a la lluita per la justícia" i assenyala que les seves expressions públiques 
sobre una sortida política al conflicte intern colombià, "ha centuplicat la nostra esperança en 
la possibilitat d'assolir la pau per la via del diàleg i la justícia social". Conclouen la seva carta 
afirmant que estan segurs que la nova presidenta del Brasil, jugarà un paper determinant en 
l'aclimatació de la pau regional i en la germandat dels pobles del continent. D'una altra part, 
mitjans de premsa van divulgar un vídeo realitzat dies abans de la mort del comandant de les 
FARC Jorge Briceño, en el que aquest afirma que la guerra a Colòmbia no s'acabarà a trets 
ni amb bombes, ni amb míssils, ni amb avions, "s'acaba amb pensant amb el cap, amb 
política, resolent el que necessita el poble" i puntualitza dient que el conflicte armat s'ha 
d'acabar "en unes taules de converses, resolent el que està plantejat als documents de les 
FARC, de cap altra manera no hi haurà acords". Pel seu costat el president de la República, 
Juan Manuel Santos, en la seva al·locució davant del país amb motiu del balanç dels seus 
primers cent dies de govern, va anunciar que el propòsit fonamental del seu govern serà 
aconseguir la pau tant sí com no. "No descansarem fins que aconseguim la pau de Colòmbia, 
per la raó o per la força," va assegurar el mandatari. ANNCOL, Caracol – Radio, El 
Espectador, El Tiempo, 06 – 19/11/10 
 
El Govern de Veneçuela va extraditar a Colòmbia a tres presumptes guerrillers que havien 
estat detinguts en territori veneçolà per delictes contra la seguretat d'aquest país. Els tres 
colombians, entre ells una dona, tenen processos judicials oberts per la seva presumpta 
pertinença a les guerrilles de FARC i ELN i per haver comès delictes de segrest i rebel·lió. 
Autoritats veneçolanes van expressar que "així el Govern bolivarià ratifica el seu compromís 
infrangible en la lluita contra la delinqüència i la criminalitat, en estricte compliment dels 
compromisos internacionals, i sota els principis de pau, solidaritat i respecte als drets 
humans". El Govern de Veneçuela fa tres setmanes havia anunciat el reforçament de la seva 
frontera amb Colòmbia amb 15.000 unitats militars, per contenir el pas a grups armats i 
persones que ingressen al territori per fugir o per cometre delictes en aquest país, aquesta 
decisió va ser presa en el marc del restabliment de relacions diplomàtiques entre el nou 
govern de Juan Manuel Santos i el del seu homòleg veneçolà Hugo Chávez. Per la seva part 
alguns analistes polítics colombians, asseguren que la deportació dels tres colombians és en 
reciprocitat al compromís del president Santos d'extradir cap a Veneçuela al narcotraficant 
Walid Makled, que des d'una presó colombiana ha revelat a mitjans de comunicació, que en 
les seves activitats delictives ha comptat amb la complicitat d'alts militars i membres del 
Govern de Veneçuela. Aquest narcotraficant també ha estat sol·licitat en extradició per EUA. 
Caracol – Radio, El Tiempo, El Espectador, Correo del Orinoco, AVN, 06 – 19/11/10 
 
Un paramilitar desmobilitzat del "Bloc Tolima" va confessar a la fiscalia que un amagatall 
d'armes que el cap paramilitar Martín Llanos li havia entregat per a la seva desmobilització, 
va ser robat i entregat en la desmobilització d'un grup guerriller "fantasma", denominat com a 
"Cacique La Gaitana de las FARC", grup del qual ningú no sabia de la seva existència. El 
paramilitar desmobilitzat assegura que l'Alt Comissionat per a la Pau Luis Carlos Restrepo 
coneixia de l'existència de l’amagatall d'armes, perquè li havien donat les coordenades de la 
seva ubicació, però el que no s'explica com és que van arribar a les mans dels presumptes 
guerrillers de les FARC, que després van aparèixer amb aquestes armes, lluint uniformes i 
botes noves en un acte de "desmobilització col·lectiva". Entretant, segons un informe que la 
Policia Judicial li va lliurar a la Fiscalia, les armes lliurades per l'exguerriller de les FARC 
Raúl Agudelo Medina, àlies "Olivera Saldaña", i qui dirigís la desmobilització del grup 
"Cacique La Gaitana", no tenen cap funcionalitat ja que manquen d'òrgans de punteria, de 
mecanismes de tret i són de fabricació artesanal, majoritàriament les peces són de fusta i més 
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aviat semblen armes falses. La Fiscalia es prepara per cridar a declarar a les persones que el 
paramilitar desmobilitzat va esmentar en la seva confessió. D'una altra part, l'expresident 
Álvaro Uribe Vélez serà cridat a testificar davant d'una Cort d'EUA que investiga la 
multinacional nord-americana Drummond, explotadora de carbó, pels seus nexes amb grups 
paramilitars que van assassinar tres sindicalistes, que s'oposaven a la política laboral de 
l'empresa minera. L'exmandatari no podrà eludir la compareixença davant aquest tribunal, ja 
que una activista defensora nord-americana dels Drets Humans, de nom Charity Ryerson, 
durant una de les conferències que Uribe dictés a la Universitat de Georgetown li llancés el 
paper amb la citació, fent contacte amb el cos de l'exmandatari. La Llei nord-americana 
estableix que aquest tipus de citacions, en tenir contacte físic amb l’esmentat, l'obliga a fer 
presència en una Cort Federal dels EUA. Noticias UNO, Caracol – Radio,  Aporrea, Telesur - 
Tv, El Nuevo Herald, 06 – 19/11/10 
 
Els actes criminals de violació i posterior assassinat de nenes i nens a Arauca ha adquirit 
majors dimensions, per tal com al cas de la nena violada i assassinada junt amb els seus dos 
germans menors, per part de militars a Arauca, se sumen 18 casos més ocorreguts durant 
aquest any a tot el país, entre els que estan compromesos membres de la Policia Nacional en 
13 casos i per membres de l'Exèrcit en 5 casos. Això ha estat revelat per un informe de 
Medicina Legal. Aquests casos se sumen als reportats a l'informe "Forensis 2009", que 
registra un total de 63 fets de violència sexual en estar involucrats membres de la Força 
Pública: 40 per la Policia i 23 per l'Exèrcit. En 39 dels casos les víctimes van ser nenes i 
nens. Per la seva part Álvaro Torres, el pare dels nens Jenny, Yimy i Jefferson, des d'Arauca 
va enviar una carta al president de la República, al Fiscal i a les Forces Militars, en les quals 
els commina a aclarir el crim dels seus fills i que els responsables siguin castigats amb tot el 
pes de la Llei. El senyor Torres rebutja les versions donades als mitjans pel general William 
Fernando Pérez Laisaca, Inspector de l'Exèrcit, en les que assegura que civils haurien 
participat en els crims i qui dóna per vàlida la versió del subtinent Raúl Muñoz que ha 
confessat la violació a Jenny i d'una altra menor, però que van ser relacions sexuals 
consentides. El senyor Torres assegura que no hi haurà perdó ni oblit, que exigeix justícia 
"perquè la matança dels meus fills no la va realitzar un sol militar, aquest crim el van 
cometre diversos militars". Entretant, el cap paramilitar desmobilitzat Jorge Iván Laverde, 
àlies "L'Iguano", va confessar haver ordenat la construcció d'un forn crematori en el qual 
haurien estat incinerats els cossos d'almenys 180 camperols assassinats pel seu grup que 
operava en Nord de Santander. El forn havia estat instal·lat en un lloc del municipi de Puerto 
Santander proper a la frontera amb Veneçuela. Els assassinats de camperols i posterior 
incineració per fer desaparèixer el rastre dels seus crims haurien ocorregut entre els anys 
2001 i 2003. Alguns cossos incinerats corresponien als enterrats en unes fosses comunes que 
la Fiscalia ja tenia ubicades, va confessar "Iguano". Finalment, un clima d’enfonsament es viu 
en el departament de Córdoba, a causa de les nombroses matances i homicidis ocorreguts en 
aquesta regió, que eleven la xifra de morts a 163 en els últims cent dies. Les autoritats 
asseguren que aquests crims han estat comesos per bandes de narcoparamilitars, 
denominades pel Govern com a BACRIM. Caracol – Radio, El Tiempo, El Espectador, RCN – 
Radio, Telesur – Tv, 06 – 19/11/10 
 
La Central Unitària de Treballadors (CUT), va denunciar que en el corregut del present any 
16 educadors han estat assassinats, però que a més s'han registrat amenaces de mort contra 
144 educadors, 3 atemptats i 3 desaparicions. Segons la CUT també han estat desplaçats 
dels seus llocs de treball 20 educadors. Aquests fets són atribuïts, en la majoria dels casos, a 
grups paramilitars que amenacen perquè no estan d'acord amb les matèries que dicten els 
docents, com és el cas d'història. La CUT assenyala que des de 1986 a Colòmbia han estat 
assassinats 2.800 sindicalistes i desaparegut 190 sindicalistes. D'altra banda, representants 
d'organitzacions de desplaçats van denunciar que en els últims sis mesos han estat assassinats 
100 líders. La denúncia va ser presentada en el marc de la Conferència Regional 
Humanitària, celebrada a Quito - L'Equador. Allà, Roseliano Riascos, representant d'una 
organització social d'afrodescendents colombians va assegurar que la nova estratègia contra 
els líders de desplaçats ja no són les matances, sinó els assassinats selectius i les 
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desaparicions, les que ocorren majorment a la zona Pacífica i en els departaments de Cauca i 
Putumayo. Durant la Conferència Regional Humanitària celebrada a Quito, l'ONU va 
presentar un informe que estableix que Colòmbia és el país del món amb més desplaçats 
interns pel conflicte, amb una xifra que ascendeix als 3.7 milions de persones i amb prop de 
380.000 que han aconseguit refugi o estan demanant protecció a 36 països. Aquestes dades 
van ser subministrades per l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als 
Refugiats (ACNUR). La xifra de desarrelats a Colòmbia supera les de l'Iraq, l'Afganistan i La 
República Democràtica del Congo, així ho va assegurar Jorge Rojas, Director de la 
Consultoria per als drets Humans i el Desplaçament (CODHES), qui va proposar a Quito una 
política de coresponsabilitat per atendre els casos de refugi que avui ha hagut d'assumir 
l'Equador, país que ha atorgat l'estatut de refugi a 52.000 colombians desplaçats. El senyor 
Rojas va dir que Equador l'haver subscrit la Convenció sobre l'Estatut dels Refugiats té 
l'obligació humanitària d'atendre als refugiats, però va demandar a la Comunitat 
Internacional una actitud coresponsable, principalment per part del Govern de Colòmbia que 
hauria de contribuir amb majors recursos al finançament d'ACNUR, reconèixer que la 
població refugiada existeix, i integrar els refugiats com a part de l'univers de víctimes del 
conflicte. Jorge Rojas conclou demanant a la Comunitat Internacional ajuda per finançar 
"aquests 40 milions de Dolars que cada any inverteix l'Equador per a la població refugiada i 
les comunitats d'acollida". Caracol – Radio, El Tiempo, El Espectador, BBC, El Universo – 
Ecuador, El Comercio – Ecuador, 06 – 19/11/10 
 


