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COLÒMBIA:  La guerrilla de les FARC va complir la seva paraula d'alliberar unilateralment i 
sense contraprestació al cap de la Policia Pablo Emilio Moncayo i al soldat professional Josué 
Daniel Calvo, com també entregar les restes mortals del major Julián Ernesto Guevara, mort en 
captiveri. Van haver de passar 13 mesos des de l'oferiment de les FARC perquè el president 
Álvaro Uribe autoritzés l'operació humanitària per anar a buscar els alliberats, que van ser 
lliurats a la senadora Piedad Córdoba i al bisbe de la diòcesi de Magangué, monsenyor Leonardo 
Gómez Serna. L'operació humanitària va estar acompanyada pel CICR i va comptar amb el suport 
logístic del Brasil. En retrobar-se amb els seus familiars el cap Moncayo va declarar davant dels 
mitjans de premsa que no és convenient negar l'existència del conflicte com tampoc la de les 
guerrilles, les quals malgrat haver estat colpejades en els últims temps continuen actives i fortes 
en els camps de Colòmbia. També va convidar al Govern i a la societat colombiana a promoure 
l'acord humanitari, perquè tots els presoners a les mans de les FARC puguin tornar a les seves 
cases. Seguidament, la senadora Piedad Córdoba va iniciar una gira per alguns països d'Europa 
per demanar el suport internacional per a l'acord humanitari i l'inici de converses de pau. En el 
seu periple per Espanya, Suïssa, França, Bèlgica i Anglaterra, la senadora Córdoba ha insistit en 
el caràcter humanitari del canvi de presoners, el qual es constituiria en la porta d'entrada a un 
procés de solució negociada del conflicte. Pel seu costat el president Uribe va declarar que un 
acord humanitari seria possible, sobre la base d'obtenir les garanties que els presos de les FARC 
que siguin posats en llibertat no tornin a delinquir. Immediatament els diferents candidats en la 
licitació per la presidència de la República, han reaccionat positivament davant la possibilitat d'un 
acord humanitari replicant les paraules del president. Aquest enfocament exposat pel president i 
recolzat pels candidats a succeir-lo ha estat compartit també per la senadora Piedad Córdoba. El 
Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, Telesur – Tv, Radio del Sur, BBC, El Colombiano, El 
Nuevo Siglo, 20/03/10 – 16/04/10 
 
Mentre la gira de la senadora Piedad Córdoba té el seu curs, la Procuradoria General de la Nació 
va anunciar que ha obert un procés d'investigació contra ella per presumptes delictes de traïció a 
la pàtria i enaltiment de la guerrilla de les FARC. La senadora ha declarat que les acusacions fan 
part de l'hostilitat i persecució política a què ha estat enfrontada des de fa diversos anys pel seu 
treball obert i decidit a favor de la pau i per la seva radical oposició al govern del president 
Álvaro Uribe. El Ministeri Públic assegura que les acusacions es fonamenten en informacions 
trobades a l’ordinador de Raúl Reyes, en les quals s'ha pogut establir un nexe estret entre la 
guerrilla de les FARC i la senadora. Pel seu costat el monsenyor Leonardo Gómez Serna ha 
declarat que a Colòmbia és costum vincular a la guerrilla amb qui busca la pau per la via del 
diàleg i la negociació. El bisbe va destacar que hi ha els qui persisteixen en la guerra pel rendible 
que els resulta, però que la verdadera pau no sortirà de la victòria militar d'una part sobre l'altra, 
sinó de la recerca de solucions als problemes d'inequitat, injustícia i marginalitat que viuen la 
majoria dels colombians. Entretant, portaveus de la plataforma humanitària Colombianes i 
Colombians per la Pau (CCP), han declarat que malgrat les hostilitats contra el seu moviment, 
continuaran en la recerca de l'acord humanitari i la pau a través de l'intercanvi epistolar amb les 
guerrilles i el treball per guanyar el suport internacional per a aquestes causes. CMI – Tv, Telesur 
– Tv, El Tiempo, Caracol – Radio, RCN – Radio, BBC, 20/03/10 – 16/04/10 
 
Després que mitjans de premsa revelessin alguns documents confiscats per la Fiscalia General de 
la Nació, en la violació domiciliària practicada a les dependències del DAS, arran de les múltiples 
denúncies d'actuacions il·legals d'aquest organisme d'intel·ligència contra la Cort Suprema de 
Justícia, partits polítics d'oposició, sindicats, ONG´s, periodistes i organismes humanitaris 
internacionals; l'ambaixador d'EUA a Colòmbia, William Brownfield, va anunciar la suspensió 
d’ajuts econòmics al màxim organisme d'intel·ligència de l'Estat, DAS, el qual constitueix un cop 
molt dur per a la imatge del Govern a nivell internacional, tenint en compte que entre els 
documents confiscats es pot establir que el DAS va dissenyar tota una estratègia per atacar els 
opositors al Govern, usant tàctiques de desprestigi personal i institucional, promovent divisions i 
enfrontament, arribant a amenaçar de mort i sembrant proves falses en violacions domiciliàries i 

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 



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 

registres als domicilis i seus de persones i col·lectius que han expressat oposició al Govern i fins i 
tot haver realitzat actes terroristes per inculpar-los falsament. Sobre això el president de la Cort 
Suprema de Justícia, Jaime Arrubla Paucar, coincidint amb la Fiscalia General de la Nació, ha 
declarat que el DAS s'ha convertit en tota una empresa criminal que ha de ser desmuntada. Des de 
diversos cercles polítics i d'opinió s'han aixecat veus que reclamen que les investigacions siguin 
portades fins a establir qui o qui van ordenar aquesta estratègia, i demanen que el president Uribe 
assumeixi la responsabilitat política que li correspon, per tal com és ell que dirigeix la política de 
seguretat de l'Estat. Davant aquests fets el president Uribe ha declarat als mitjans de comunicació 
que sota jurament, ell no ha conegut ni ordenat aquest tipus d'actuacions del DAS, i que tampoc 
cap funcionari del palau presidencial no està involucrat, així mateix va exonerar de tota 
responsabilitat a l'exministre de Defensa Juan Manuel Santos, actual candidat presidencial del 
partit de la U, formació política que agrupa l'uribisme i qui el president ha donat tot el seu suport. 
El Tiempo, El Espectador, RCN – Radio, Caracol – Radio, BBC, El Colombiano, El Nuevo Siglo, 
Voz, El Mundo – Medellín, 20/03/10 – 16/04/10 
 
Al seu pas per Colòmbia el Secretari d'Estat Adjunt dels EUA, Arturo Valenzuela, de gira per 
diversos països d'Amèrica Llatina va declarar, després de reunir-se amb el president Álvaro Uribe 
i l'Alt Comandament Militar, que el seu país veu amb preocupació la cursa armamentista en la 
qual hi ha involucrats alguns països de la regió, mentre va advertir que EUA no permetrà que un 
país n'agredeixi un altre. Pel seu costat el president Uribe va acusar el Govern de Veneçuela de 
promoure una cursa armamentista a Amèrica Llatina, després de l'encontre a Caracas entre el 
primer Ministre de Rússia, Vladimir Putin, i el president Hugo Chávez; encontre que va servir per 
enfortir l'aliança estratègica entre els dos països, mitjançant acords econòmics, energètics, 
financers i de defensa. El primer Ministre Putin va firmar un conveni de venda d'armes i material 
bèl·lic destinat a la defensa de Veneçuela. D'una altra part, el ministre de Defensa de Colòmbia, 
Gabriel Silva Luján, va anunciar que durant l’imminent visita al país del Secretari de Defensa 
d'EUA, Robert Gates, s'estudiarà la compra de vuit helicòpters de combat Black Hawk i 
armament, amb vista a desenvolupar el Pla de seguretat 2011 i 2014. No obstant això, el 
ministre va assegurar que Colòmbia no participa ni participarà en cap cursa armamentista. Pel 
seu costat, el Secretari de Defensa, Robert Gates, va dir a Lima, que el seu país està promovent 
un marc més ampli de cooperació regional entre EUA, Mèxic, Perú i Colòmbia per enfrontar el 
narcotràfic i el terrorisme. La visita d'alts funcionaris d'EUA per Amèrica Llatina està sent 
interpretada per analistes internacionals, com a part de la resposta nord-americana davant la 
creixent presència de Rússia, l'Iran i la Xina en països com Veneçuela, Bolívia, l'Equador i 
Nicaragua. El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, Caracol – Radio, Telesur – Tv, El Nuevo 
Herald, 20/03/10 – 16/04/10 
 
Una investigació de la Fiscalia General de la Nació ha pogut establir que el 1997 els paramilitars 
van cometre 17 matances i més de 1.000 assassinats selectius a l'Urabá antioqueny i chocoà, així 
com el desplaçament de milers de camperols, tots aquests actes instigats o ordenats per rics 
empresaris dedicats a la ramaderia i a la palmicultura. La llista que té la Fiscalia està 
encapçalada pels hisendats Juan Guillermo González Moreno i Andrés Vargas Montoya, el qual ja 
ha estat capturat i posat en la disposició d'autoritats judicials. Finalment, la Cort Constitucional 
va instar al Govern a no demorar més la firma de la Llei de Víctimes de Desaparició Forçada, que 
obliga a l'Estat a investigar i castigar els responsables, com també a establir la veritat i reparar 
les víctimes. El Govern ha al·legat que no té recursos per implementar aquesta Llei com a raó 
principal per no firmar-la, la Cort assenyala que l'Estat té l'obligació de garantir el compliment de 
la Constitució i els recursos ja estan dins del Pressupost Nacional. El Tiempo, Caracol, Radio, 
CMI – TV, El Nuevo Siglo, El País – Cali, 20/03/10 – 16/04/10 
 
 


