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COLÒMBIA:  En resposta a l'escalada d'accions militars ofensives de la guerrilla de les FARC al 
departament del Cauca, contra llocs de Policia als municipis de Mondomo, Caldono, Cajibío i 
Jambaló; el president Álvaro Uribe va qüestionar durament l'eficiència de l'Exèrcit per a 
contrarestar els atacs i va ordenar la conformació d'una estructura de suport integrada per tots els 
organismes de seguretat i fiscals, per a avançar accions contundents contra les milícies d'aquesta 
organització guerrillera. El mandatari va criticar durament a comunitats indígenes de la regió pel 
seu suposat suport a les guerrilles i per obstaculitzar l'acció de les forces de l'Estat que les 
combaten. Va dir el president que no permetrà “republiquetes de narcos i delinqüents” en aquests 
territoris; declaració que va ser rebutjada per les autoritats indígenes, qui al seu torn van assenyalar 
ser objecte d'una orquestrada operació d'extermini, per part de narcotraficants i paramilitars, per a 
prendre’ls-hi les seves terres. L'ofensiva de les FARC discorre tan bon punt el comandant de les 
Forces Militars, general Freddy Padilla De León, convidés al líder guerriller Jorge Briceño a la 
rendició; i que aquest últim li respongués mitjançant un comunicat amb un “no, moltes gràcies 
general” al mateix temps que insta a un diàleg per a fer la pau. Dies enrere fiscals peruans havien 
revelat que la guerrilla de les FARC hauria adquirit almenys set míssils antiaeris de fabricació 
russa, de mans de traficants d'armes de nacionalitat peruana. L'alt comandament militar de 
Colòmbia i d'EUA avalua aquesta informació, atès que de ser certa la possessió d'aquest tipus 
d'armament per part de les FARC, podrien ocórrer modificacions en l'equilibri de les confrontacions. 
Per altra banda, experts en conflicte van desestimar versions d'organismes d'intel·ligència i de la 
Força Pública, segons els quals les FARC entrenen comandos suïcides per a realitzar atacs a 
l'Exèrcit. Diuen els experts que aquesta guerrilla no té en les seves fonamentacions polítiques i 
ideològiques components ètnics ni religiosos, que els duguin a utilitzar la tàctica de comandos 
suïcides. Entretant, l'ambaixador d'EUA a Colòmbia, William Brownfield, va estimar que les Forces 
Armades colombianes estan entre les millors del món. El diplomàtic va destacar que el seu paper en 
el llarg conflicte armat intern els ha donat una experiència i capacitat inavaluable. El Tiempo, El 
Espectador, El Nuevo Herald, BBC, Caracol – Radio, RCN – Radio, Diario del Sur – Nariño, 
Semana, El Colombiano, 13 – 26/02/10 
 
La Unitat de Justícia i Pau de la Fiscalia, en el seu més recent informe, estableix que prop de 4.000 
paramilitars desmobilitzats han confessat l'assassinat de 30.470 persones en els últims 20 anys, així 
com més de 1.000 massacres i de ser els autors de la desaparició de 2.500 persones. Entre els 
assassinats es troben 2.700 menors d'edat i 3.500 dones. Amb base en les confessions s'han iniciat 
investigacions contra 311 dirigents polítics, 240 integrants de les Forces Armades i 106 funcionaris 
públics. D'altra part, la Cort Suprema de Justícia va condemnar a una pena de quaranta anys de 
presó al dirigent polític Álvaro García Romero, per la seva responsabilitat determinant en la 
massacre de Macayepo, executada per paramilitars amb un saldo de 15 camperols assassinats. El 
senyor García era un destacat dirigent polític afí al president Uribe, molt influent al departament de 
Sucre. Entretant, la mateixa Cort Suprema de Justícia va ordenar la recaptura de l'exsenador 
Mario Uribe Escobar, cosí del president Uribe, perquè respongui en judici pel delicte de concert per 
a delinquir, tan bon punt la sala penal de la Cort establís l'existència de vincles d’Uribe Escobar 
amb organitzacions paramilitars. El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, Telesur - Tv, El Pilón 
– Valledupar, 13 – 26/02/10 
 
A les anteriors decisions de l'alta Cort se suma l'obertura de procés investigador per part de la 
Procuradoria General de la Nació, contra el Secretari General de la Presidència, Bernardo Moreno, 
i tres exdirectors del DAS, pels càrrecs d’extralimitació de funcions, intervencions telefòniques 
il·legals, seguiments il·legals a persones i subministrament d'informació privilegiada. La mesura 
també acull a alts funcionaris del ministeri d'Hisenda. Dies abans l'exdirector de contraintel·ligència 
del DAS, Jorge Noguera va confessar davant la Cort Suprema de Justícia, que en temps de la 
direcció d'aquest organisme d'intel·ligència per part de Jorge Noguera es va intimidar a sindicalistes 
i periodistes, mitjançant pamflets intimidadors i sufragis. L'exfuncionari va confessar que almenys 
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1.500 funcionaris del DAS tenien relació amb organitzacions paramilitars. Pel seu costat, el 
president de la Central Unitària de Treballadors (CUT), Tarcisio Mora, va assegurar que durant 
l'època que assenyala el senyor Noguera, va haver nombroses amenaces i persecució a sindicalistes 
mitjançant pamflets signats per organitzacions paramilitars. El dirigent sindical va dir que la 
confessió és de summa gravetat, ja que el DAS és un organisme dirigit des de la Presidència de la 
República. El Tiempo, El Espectador, Semana, Caracol – Radio, El Nuevo siglo, Voz, 13 – 
26/02/10 
 
En el marc de la II Cimera de la Unitat d'Amèrica Llatina i el Carib, portada a terme a Cancún 
(Mèxic), després d'un fort enfrontament verbal entre el president Álvaro Uribe Vélez i el seu 
homòleg de Veneçuela, Hugo Chávez, es va constituir un Grup de Països Amics, integrat per 
Argentina, Xile, Brasil, Mèxic i República Dominicana; per a realitzar tasques de mediació entre els 
governs de Colòmbia i Veneçuela amb la intenció de disminuir les tensions i a restablir el normal 
desenvolupament de les relacions diplomàtiques entre aquests dos països. El Grup de Països Amics 
serà coordinat pel mandatari de república Dominicana. Per la seva banda els presidents Uribe i 
Chávez van expressar públicament les seves voluntats de reprendre les vies del diàleg diplomàtic i es 
van comprometre a evitar declaracions dels seus governs que puguin afectar aquest propòsit de 
retorn a la normalitat diplomàtica. Referent a això, el president Uribe, va desqualificar les 
declaracions del ministre de Defensa, Gabriel Silva Luján, qui havia assenyalat que la decisió del 
govern de Veneçuela de conformar les Milícies Camperoles, a les quals va qualificar de guàrdia 
“pretoriana”, només servirien per a protegir a grups armats il·legals i no per a protegir les 
institucions, al mateix temps que va assenyalar que les armes d'aquestes milícies poguessin anar a 
parar a les mans d'organitzacions guerrilleres colombianes. Entretant, en aquest mateix escenari es 
va portar a terme una trobada bilateral entre els caps d'Estat de Colòmbia i Equador, com un graó 
important cap al restabliment de les relacions entre els dos països, suspeses tan bon punt l'Exèrcit 
colombià violés la sobirania d'Equador al bombardejar un campament de la guerrilla de les FARC 
en aquest país. El president Rafael Correa va destacar el seu compromís per a superar les tensions, 
però va reclamar del govern de Colòmbia els vídeos del bombardeig, per a esclarir la presumpta 
participació de tercers països en l'atac, i els discos durs dels ordinadors confiscats al líder de les 
FARC Raúl Reyes, confiscats per l'Exèrcit de Colòmbia. Per la seva banda el president Uribe va 
exigir el tancament dels processos judicials oberts a Equador contra l'exministre de Defensa Juan 
Manuel Santos i els comandants de la Policia i de l'Exèrcit. Exigència que ha estat complerta com a 
mostra de bona voluntat. D'altre costat, el mandatari equatorià, després de reunir-se amb familiars 
dels estudiants mexicans que van morir en el bombardeig i els pares de Lucía Morett, l'única 
estudiant que va sobreviure, va declarar que no té el menor dubte que els estudiants són víctimes i 
no victimaris i va demanar que no siguin tractats com a guerrillers per trobar-se on estaven. Va dir 
el president Correa que van ser víctimes d'un terrible atac, quan es trobaven en el campament 
guerriller realitzant una investigació acadèmica sobre la guerrilla colombiana. Posteriorment el 
mandatari va assegurar que el restabliment de relacions amb Colòmbia, no implicarà operacions 
militars conjuntes per a combatre a les guerrilles a la frontera. El Tiempo, El Espectador, Telesur – 
Tv, La Reforma, CNN, BBC, CMI – Tv, Caracol – Radio, El Universo – Ecuador, 13 – 26/02/10 
 
Finalment, el govern de Panamà va assegurar que no permetrà l'ús del seu territori per part de 
grups guerrillers colombians. Aquesta declaració va ser realitzada per la cancelleria d'aquest país, 
tan bon punt es produïssin suposats enfrontaments entre guerrillers i membres de la Guàrdia 
fronterera de Panamà. Entretant, a la ciutat de Panamà l’ex fiscal Rodrigo Miranda, qui fora Fiscal 
General de Panamà durant el Govern del president Guillermo Endara (1989 – 1994), va acusar al 
president Ricardo Martinelli de “crim de lesa pàtria” per involucrar a Panamà en operacions 
militars que solament pertoquen a Colòmbia, en referència a l'acció militar que va acabar amb la 
vida de tres guerrillers de les FARC que navegaven a bord d'una piragua en aigües limítrofes entre 
els dos països. El senyor Miranda va assegurar que els presidents Martinelli i Uribe han signat 
acords secrets, que violen la constitució nacional de Panamà i la seguretat interna del seu país. 
Telesur – Tv, Anncol, La Prensa – Panamá, El Siglo – Panamá, 13 – 26/02/10 
 


