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COLÒMBIA:  Una forta polèmica s'ha iniciat tan bon punt el president Álvaro Uribe Vélez 
anunciés, com a mesura complementària de la seva política de “Seguretat Democràtica”, la 
incorporació de 1.000 joves estudiants de la ciutat de Medellín com a informants pagats, per 
afrontar l'escalada de violència en aquesta ciutat, la qual va tenir durant el 2009 la xifra de 
1.857 homicidis i en el que va corregut d'aquest mes se’n comptabilitzen 31. El Govern nacional 
juntament amb autoritats municipals havia concertat prendre el control de la Comuna 1 de la 
ciutat amb presència de 770 soldats de l'Exèrcit, en el propòsit de combatre a les bandes 
paramilitars i delinqüents que operen en els barris d'aquesta Comuna, les quals enmig 
d'enfrontaments i disputes pel control territorial han arribat a imposar un toc de queda en més de 
60 barris. La iniciativa governamental de reclutar als joves en xarxes d'informants a canvi de 
“bonificacions per als seus estudis” que arribarien als $100.000= mensuals ha estat durament 
qüestionada per rectors d'universitats i col·legis de secundària, com també per defensors de drets 
humans i líders polítics de partits d'oposició, els quals han advertit al Govern sobre els 
inconvenients d'aquest tipus de mesures, perquè a més d'involucrar als joves en el conflicte armat 
els fa partícips i potencialment víctimes de les cruïlles de violències delinqüents, oficial i 
guerrillera que existeix a Colòmbia. Alguns analistes i periodistes han recordat al president Uribe 
que precisament una iniciativa seva, la de la creació de les cooperatives de seguretat “Conviure” 
es van convertir en un puntal del paramilitarisme a Colòmbia. Per la seva banda l'alcalde de 
Medellín, Alonso Salazar, va demanar al Govern reconsiderar la mesura perquè converteix als 
joves en objectiu militar dels violents. Entretant, la Federació Colombiana d'Educadors 
(FECODE) va coincidir amb l'Associació Colombiana d'Estudiants Universitaris (ACEU), a l'hora 
de titllar com a “perillosa” la iniciativa presidencial i van demanar al mandatari “allunyar la 
seva política de seguretat democràtica dels planters educatius”, perquè aquests són camps de pau 
i de debat. L’ACEU va anunciar que realitzarà jornades de protesta en diferents ciutats, a les 
quals se sumaran pares de família que també demanen que “sus hijos no sean convertidos en 
sapos” i els deixi al marge del conflicte armat. D'altra part, el Tribunal Internacional sobre la 
Infància afectada per la Guerra i la Pobresa, de la Missió Diplomàtica Internacional Humanitària 
Rwanda 1994, es va referir en forts termes enfront d'aquesta iniciativa del president Uribe. 
L'argentí Sergio Tàpia, president internacional d'aquesta agència humanitària va dir que “no es 
pot involucrar als menors ni a la població civil en el conflicte armat, segons les normes 
internacionals, pel que no s'entén com el govern colombià critica el reclutament de menors per 
part de grups il·legals, però al temps se'ls recluta oficialment per diners”. El Tiempo, El 
Espectador, Caracol – Radio, CMI – Tv, El Colombiano, El Mundo – Medellín, Semana, Cambio, 
El Nuevo Siglo, 23 – 29/01/10 
 
En una dura carta dirigida a la Secretària d'Estat dels EUA, Hillary Clinton, els senadors 
demòcrates Patrick Leahy, Christopher Dodd i Russ Fiengold, van demanar a l'administració del 
president Barack Obama reduir l'ajuda militar a Colòmbia, argumentant la creixent deterioració 
dels drets humans i el fracàs de les polítiques contra el narcotràfic a Colòmbia. En la carta els 
influents parlamentaris, que ostenten importants càrrecs en les comissions de control i ajuda que 
EUA duu a terme al món, es van declarar consternats per l'escàndol dels “falsos positius” i la 
impunitat dels implicats, atès que molts d'aquests han quedat lliures per la ineficiència de la 
justícia. També expressen la seva decepció per la signatura de l'acord militar signat recentment, 
el qual permetrà establir 7 bases militars d'EUA a Colòmbia. D'altra part, un important grup 
d'eurodiputatts membres de partits ecologistes del Parlament Europeu, va demanar a la Unió 
Europea (UE) suspendre les negociacions del Tractat de Lliure Comerç (TLC) amb Colòmbia, 
argumentant la violació sistemàtica dels drets humans i l'assassinat de 37 sindicalistes durant 
l'any 2009. Els “verds”, com són anomenats els militants d'aquests partits, assenyalen que la UE 
no ha de seguir col·laborant amb “un país que ni respecta els drets humans ni les convencions en 
matèria social i mediambiental que ha signat amb la UE”. El TLC amb la UE es negocia 
conjuntament amb Perú i després de les rondes a Bogotà, Brussel·les i Lima, se n’haurà de 
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realitzar una altra, que podria ser l'última del procés de negociació. Entretant, un important grup 
de parlamentaris espanyols, entre els quals es troba el senador Joan Josep Nuet, va arribar a 
Colòmbia per a monitorejar in situ la situació de drets humans al país. El grup de parlamentaris 
va ser convidat per la plataforma d'ONG´s humanitàries i de pau espanyoles “Justícia per 
Colòmbia”, va iniciar una intensa jornada de trobades amb associacions de familiars de víctimes 
de crims d'Estat i del paramilitarisme, com també amb institucions defensores dels drets humans i 
diferents òrgans de justícia i control com la Cort Suprema de Justícia, la Defensoria del Poble i 
partits polítics. La missió dels parlamentaris espanyols, després de recaptar informació sobre els 
drets humans, té com objectiu l'elaboració d'un informe que serà presentat al parlament espanyol, 
a la UE i als governs d'Espanya i Colòmbia. A l'arribar al país, el senador Nuet va dir a mitjans 
de comunicació, que a Colòmbia el respecte pels drets i les llibertats civils semblen estar vetats 
per a qui no comparteixen la posició de l’oficialisme, que la desmilitarització és la base per a 
trobar el camí de la pau i la reconciliació, al mateix temps que va assegurar que qualsevol acord 
comercial que celebrin altres nacions amb Colòmbia, ha d'estar intervingut pel respecte dels drets 
humans, com no sembla evidenciar-se en el cas dels líders opositors, les organitzacions socials, els 
sindicats i alguns representants de la Branca Judicial. El Tiempo, El Espectador, PCC, CMI – Tv, 
Caracol – Radio, Pacocol, Telesur – Tv, 23 – 29/01/10 
 
El més recent informe de la Consultoria per als Drets Humans i el Desplaçament (CODHES), 
estableix que des de l'any 2002 un total de 2.4 milions de colombians han estat forçats a deixar 
les seves terres. Aquesta quantitat equival al 49% dels 4.9 milions de desplaçats que s'han produït 
durant el conflicte intern en els últims 25 anys, temps durant el qual 5.5 milions d'hectàrees de 
terres han estat usurpades als camperols, els seus legítims propietaris. L'informe revela que 
durant l'any 2009 unes 286.389 persones hagueren d'abandonar el país per a escapar de la 
guerra, i que 8 líders de camperols desplaçats van ser assassinats en aquest mateix any. També 
estableix que els principals responsables del desplaçament són les forces paramilitars, en un 37% 
dels casos i la guerrilla de les FARC en el 29.8% dels casos. Jorge Rojas, president de CODHES, 
va qüestionar la política de seguretat democràtica que impulsa el president Álvaro Uribe Vélez, 
qui governa al país des de l'any 2002. Va dir el senyor Rojas que “Colòmbia podria trobar-se en 
l'abisme si persisteix la guerra interna, la despossessió i la no restitució de terres, la irrupció de 
noves bandes paramilitars, la disseminació de cultius il·lícits, la fragmentació de cartells de la 
droga i el model de desenvolupament rural que accentua la inequitat i aprofundeix la injustícia 
social en el camp”. Telesur – Tv, Caracol – Radio, El Tiempo, 23 – 29/01/10 
 
Un informe de premsa basat en informacions presentades per fonts militars d'Equador, estableix 
que durant l'any 2009 les Forces Militars d'aquest país van desmantellar 187 campaments de 
grups il·legals colombians, entre els quals es van trobar 8 campaments de recent ocupació però 
mancants d'infraestructura, els quals pel que sembla haurien estat utilitzats de manera temporal. 
L'informe estableix que la majoria dels campaments pertanyien a la guerrilla de les FARC. 
Entretant, autoritats panamenyes van informar haver abatut a 3 guerrillers de les FARC en la 
localitat panameny d'Alto Tuira, en la frontera amb Colòmbia, quan es desplaçaven en una 
embarcació. Aquesta acció va ser elogiada pel president Álvaro Uribe, qui des de Davos (Suïssa) 
on participa en el Fòrum Econòmic Mundial va agrair al president Ricardo Martinelli la seva 
cooperació en la lluita contra la guerrilla colombiana. Per la seva banda, el ministre de Defensa 
de Colòmbia, Gabriel Silva Luján, va anunciar estar avançant converses amb autoritats de 
Panamà, per a intensificar l'intercanvi d'informació per a combatre amenaces comunes. El 
Tiempo, El Espectador, El Colombiano, Telesur – Tv, El Universo – Ecuador, El Comercio – 
Ecuador, La Prensa – Panamá, Caracol – Radio, 23 – 29/01/10 

 

 


