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COLÒMBIA SETMANAL 

COLÒMBIA:  Després de que es conegués al país el resultat dels forts combats entre tropes de la 
Infanteria de Marina i les guerrilles de les FARC, a l’àrea rural del municipi de Solano, Caquetá, 
donant un saldo de nou militars morts i un desaparegut, es va produir la sorprenent dimissió del 
Comandant de les Forces Militars, general Freddy Padilla de León, la que podria estar motivada 
pel descontentament de l'Exèrcit amb el ministre de Defensa, Gabriel Silva Luján, qui 
presumptament ha mantingut una actitud ambigua sobre la responsabilitat dels militars en els 
casos dels "falsos positius", permetent amb això l'enjudiciament de cents de militars. L'alt oficial fa 
dues setmanes havia transmès a tots els generals de l'Exèrcit la seva intenció de renunciar al seu 
càrrec, decisió que només va comunicar recentment al president Álvaro Uribe, la qual va generar 
malestar en el mandatari. A aquesta situació se suma la carta que diversos exgenerals van enviar 
als candidats a la presidència de la República, en la qual expressaven "el sentir dels militars en 
actiu", en ella van protestar pel processament dels seus companys d'armes per jutges civils la qual 
cosa ha afectat la moral de les tropes. Aquesta desmoralització també ha estat associada a 
l'absència d'èxits militars en la lluita contra la guerrilla en els últims mesos. Els militars sempre 
s'han considerat com "un poder fàctic" que ha de ser respectat i reclamen que els sigui tornat 
l'exercici de la Justícia Penal Militar, per jutjar els seus membres. Per la seva part el general 
Padilla de León ha assegurat que la seva renúncia sol està motivada en la necessitat de renovació 
de la cúpula militar, situació que haurà d'encarar el guanyador de les eleccions presidencials a 
partir del 7 d'agost. Entretant, el Secretariat de les FARC, en un comunicat públic amb motiu del 
46è aniversari de l'aparició d'aquesta organització, qüestiona tots els candidats a la presidència 
per esquivar la pau com una política nacional i per prometre la prolongació de la guerra, a través 
de la política de seguretat democràtica que ha impulsat el govern del president Uribe, la qual ha 
resultat en un total fracàs, per tal com no va aconseguir el propòsit d'aniquilar a les guerrilles 
però si va servir per fer més agut el conflicte, escenari on les Forces Armades van cometre greus 
abusos, crims i violacions als drets humans. La guerrilla de les FARC conclou convidant els 
electors a no acudir a les taules de votació el 30 de maig, mentre reiteren el seu compromís amb 
"la pau democràtica com a condició essencial per a la reconstrucció i reconciliació de tots els 
colombians". CMI – Tv, El Tiempo, El Espectador, Público – España, Caracol – Radio, Anncol, 22 
– 27/05/10 
 
El ministre de Defensa, Gabriel Silva Luján, va anunciar que s'estan ultimant els detalls per enviar 
a l'Afganistan un contingent de 50 militars abans d'agost. Els militars colombians seran desplegats 
com a part de la força de l'OTAN, però sota les ordres de la força militar que Espanya té a 
l'Afganistan. El contingent estarà integrat per militars de forces especials amb gran experiència 
en combats. D'una altra part, moviments socials i partits d'oposició al Govern a Panamà, van 
denunciar la presència de tropes dels Estats Units en tasques de patrullajtge a la frontera amb 
Colòmbia. La denúncia, que ha estat documentada amb fotografies, va obligar al Govern del 
president Ricardo Martinelli a aclarir públicament que la presència de militars nord-americans 
està relacionada amb un projecte d'assistència cívica humanitària, a càrrec del Comando Sud. 
Setmanes enrere els moviments socials han denunciat l'emplaçament a terra panamenya de fins a 
vuit bases militars dels Estats Units, fet que el Govern tracta de restar importància dient que són 
sols quatre i que responen a un acord de cooperació bilateral, en el qual la sobirania no està 
qüestionada. Semana, Caracol – Radio, Telesur – Tv, La Prensa – Panamá, Crítica Libre – 
Panamá,  22 – 27/05/10 
 
Fort impacte han causat les declaracions d'un ex major de la Policia Nacional davant d'un grup de 
juristes internacionals, acusant un germà del president Álvaro Uribe Vélez de muntar i dirigir una 
banda paramilitar denominada "els Dotze Apòstols". Juan Carlos Meneses Quintero, l'exoficial va 
assegurar que Santiago Uribe Vélez, germà menor del president, va dirigir l'organització 
paramilitar durant la dècada dels 90 a la regió del municipi de Yarumal, on va cometre 
nombrosos crims amb la complicitat de la Policia Nacional destacada en aquesta regió. La 
denúncia de Meneses Quintero va ser difosa per diaris de premsa com a Página 12 d'Argentina i 
The Washington Post d'EUA, el que ha generat malestar a la Casa de Nariño (palau presidencial) i 
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en cercles familiars i propers al president Uribe, qui defensen a la família del president i 
asseguren que el denunciant ha estat pagat per desprestigiar el mandatari enmig de l'actual 
conjuntura electoral. Per la seva part el Nobel de Pau Adolfo Pérez Esquivel, un dels receptors de 
la denúncia, va dir que posarà a les mans de les autoritats judicials colombianes la denúncia, però 
que acudirà a la Cort Penal Internacional en cas que la Justícia colombiana decideixi no 
investigar els fets denunciats. Entretant, un grup de mares i esposes de 3.000 civils que van ser 
assassinades per l'Exèrcit, per a després presentar-los com a  guerrillers abatuts en combat entre 
els anys 2002 i 2009, van enviar una carta al Fiscal cap de la Cort Penal Internacional, Luis 
Prieto Ocampo, en la que denuncien la falta de garanties judicials en els processos que es duen a 
terme pels anomenats "falsos positius". Demanen a la CPI que intervingui en la investigació dels 
fets, a la vegada que no hi ha a Colòmbia la voluntat política necessària per investigar i castigar 
els criminals. Els familiars denuncien que prop de 50 militars altament involucrats en els crims 
han estat excarcerats per "venciment de termes", el què equival a una garantia d'impunitat. El 
Espectador, El Clarín – Argentina, Página 12 – Argentina, CMI – Tv,  22 – 27/05/10 
 
Els desplaçats del departament de Córdoba, denunciaran el govern colombià davant de la Cort 
Interamericana de Drets Humans per incompliment amb les atencions que la llei i les decisions 
judicials li ordenen. Oscar Emilio Zuluaga, un dels líders va afirmar que té en el seu poder 575 
sentències a favor dels desarrelats, de les quals cap no ha estat complerta per part del govern. 
Zuluaga va reclamar la devolució de les terres usurpades i oportunitats per treballar. Entretant, el 
Programa No Governamental de Protecció a Defensors de Drets Humans, al seu últim informe 
revela que durant l'any 2009 van ser assassinats a Colòmbia 32 defensors de drets humans i 142 
més van patir algun altre tipus d'agressions entre els que destaquen 99 amenaçats, 17 víctimes 
d'atemptats, 15 detencions arbitràries, 1 torturat, 3 ferits i 10 processats judicialment sense 
fonament. L'estudi mostra que només el 9% dels casos és atribuïble a les guerrilles, mentre que el 
18% és atribuïble a institucions estatals, el 47% al paramilitarisme i en el 26% no s'ha pogut 
establir l'autoria. Mentrestant, en el curs de la setmana van ser assassinats dos defensors dels 
drets humans. Es tracta d'Alexander Quintero, president de l'Associació de Juntes d'Acció Comunal 
del Alto Naya, que va ser assassinat per sicaris, a la població de Santander de Quilichao. Dies 
abans el líder cívic havia estat amenaçat de mort per l'organització paramilitar de les "Àguiles 
Negres". El segon cas és el de Rogelio Martínez, líder camperol i membre actiu del Moviment 
Nacional de Víctimes de Crims d'Estat (MOVICE) que va ser assassinat per desconeguts al 
departament de Sucre. El dirigent camperol també havia estat amenaçat per paramilitars. Pel seu 
costat Christian Salazar, representant a Colòmbia de l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als 
Drets Humans, va destacar que els líders assassinats participaven en processos de restitució de 
terres per a víctimes del desplaçament forçat, i va assegurar que l'Estat colombià està en 
l'obligació de prendre mesures contundents per protegir els defensors i garantir els processos de 
veritat justícia i reparació per a les víctimes del conflicte armat. CMI – Tv, El Tiempo, Caracol – 
Radio, Radio Santa Fé, El Meridiano – Córdoba, El País – Cali, 22 – 27/05/10 
 
Fonts de la Procuradoria General de la Nació van anunciar que el Ministeri Públic ha decidit citar 
el president Álvaro Uribe Vélez en qualitat de testimoni, per ara, en el marc de la investigació per 
les intercepcions i actes delictius del DAS contra periodistes, opositors al Govern, sindicalistes, 
Magistrats i altres personalitats. El mandatari respondrà per escrit un qüestionari. Finalment, el 
Secretari General de l'ONU, Ban Ki-moon, va incloure en la llista de grups armats que violen els 
drets de la infància a les guerrilles colombianes de les FARC i de l'ELN. Aquestes organitzacions 
apareixen en els últims cinc informes com a violadors persistents, condició per ser posats a la 
llista que serà enviada al Consell de Seguretat de l'ONU. Caracol – Radio, El Espectador, El 
Nuevo Siglo, 22 – 27/05/10 
 


