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COLÒMBIA SETMANAL

COLÒMBIA:  El president electe Juan Manuel Santos, després de reunir-se al palau de Nariño 
amb el president Álvaro Uribe Vélez, va acudir a una trobada amb l'Alt Comandament militar i de 
la Policia Nacional a la seu del ministeri de Defensa, el seu últim lloc de treball fins abans de 
llançar la seva candidatura a la Presidència de la República. En la reunió Juan Manuel Santos va 
ratificar el seu suport a les tropes i als uniformats de la Policia i es va comprometre a avançar en 
la consolidació de la política de "seguretat democràtica". Allà va aprofitar per anunciar el 
nomenament de l'actual viceministre de Defensa, Juan Carlos Pinzón, com a Secretari General de 
la Presidència de la República, càrrec que exercirà a partir del proper 8 d'agost. Entretant, 
l'Organització Reporteros Sin Fronteras (RSF) va demanar al president electe, desvincular-se 
totalment de les pràctiques que van ser conducta comuna durant el Govern del president Uribe i en 
el qual ell va actuar com a Ministre de Defensa, i que violen flagrantment els drets humans i les 
llibertats fonamentals garantides per la Constitució Nacional, entre les quals figuren les 
d'informar i ser informat. RSF va insistir que la reforma dels serveis d'intel·ligència, que haurà 
d'emprendre el nou president, no pot ni ha d'iniciar-se sense la desclassificació completa dels 
enregistraments i documents recopilats pel DAS i les altres agències estatals implicades durant la 
"cacera" de periodistes i defensors dels drets humans. Pel seu costat, la periodista Claudia Julieta 
Duque, una de les que ha estat perseguida amb més acarnissament pel DAS, va demanar al 
Consell Europeu (CE) que investigui la responsabilitat del president Álvaro Uribe Vélez, en 
l'espionatge i persecució a periodistes i defensors dels drets humans tant a Colòmbia com a 
l'estranger. La periodista va assegurar, que les amenaces, les escoltes il·legals i la persecució a la 
qual van ser sotmeses més de 300 persones per part del DAS eren de coneixement del president 
Uribe, per tal com el DAS és un organisme que depèn directament de la Presidència de la 
República. Va dir a més, que el Govern d'Espanya hauria d'obrir una investigació sobre l'actuació 
d'una ONG a València, que era utilitzada com a façana per agents del DAS per neutralitzar altres 
ONG i persones defensores de drets humans. Caracol – Radio, CMI – Tv, El País – España, El 
Espectador, 23/06/10 – 01/07/10 
 
Després que el president d'Equador, Rafael Correa, expressés la seva voluntat d'avançar en la 
plena restauració de les relacions diplomàtiques amb el nou Govern de Juan Manuel Santos, 
trencades el març de 2008, i de construir el futur conjuntament però "sense oblidar el passat"; un 
mitjà de premsa equatorià va divulgar que fonts no identificades provinents del DAS, asseguren 
que aquesta agència d'intel·ligència havia realitzat escoltes il·legals a la seu de l'ambaixada de 
l'Equador a Bogotà i fins i tot interceptat els telèfons del despatx del President Correa a Quito. La 
notícia va generar gran preocupació en els Governs de Colòmbia i l'Equador, el que va motivar al 
Director del DAS a declarar com a infundada aquesta notícia i a afirmar categòricament que mai 
el DAS ha intervingut en la privacitat del president Correa o de cap ciutadà equatorià. Per la seva 
part el president Rafael Correa va ordenar una investigació a fons, mentre va sentenciar que de 
ser cert l'espionatge "no només seria un obstacle per a millorar les relacions bilaterals, hauríem de 
tornar a trencar les relacions diplomàtiques". Actualment els dos països mantenen relacions 
diplomàtiques en el nivell d'Encarregats de Negocis i una agenda de negociacions entre diverses 
comissions binacionals, per a la normalització de relacions diplomàtiques. Finalment, la 
Cancelleria de l'Equador va enviar una Nota Diplomàtica al seu homòleg de Colòmbia, en la qual 
demana informació i explicacions; pel qual el president Álvaro Uribe i el vicepresident Francisco 
Santos han declarat que ser tràfic d'una campanya realitzada per detractors del DAS per soscavar 
el procés de restauració de les relacions entre els dos països. CMI – Tv, Telesur – Tv, Radio del 
Sur, El Universo – Ecuador, El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, 23/06/10 – 01/07/10  
 
Entretant, un mitjà assabentat de Panamà va revelar que entre la informació de l’ordinador de 
Raúl Reyes van ser trobats 33 arxius que donen constància que dirigents de la guerrilla de les 
FARC van sostenir diàlegs i trobades amb Mireya Moscoso i Martín Torrijos, quan van ser 
presidents d'aquest país. Assegura el diari La Prensa, de Panamà, que els diàlegs s'haurien 
sostingut per evitar enfrontaments amb aquesta guerrilla a la zona fronterera i mantenir una 
posició neutral davant el conflicte intern colombià. El diari La Prensa assegura que els documents 
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van ser obtinguts gràcies a contactes amb membres de les Forces de Seguretat de Colòmbia. Els 
encontres, a més haurien estat sostinguts per alts funcionaris dels Governs de Moscoso i Torrijos, 
els que s'haurien compromès a la devolució d'uns guerrillers de les FARC capturats a en sòl 
panameny i a admetre la presència de guerrillers a la zona fronterera, sempre que ho fessin sense 
uniformes. Pel seu costat l'expresidenta Mireya Moscoso va declarar que el seu Govern mai no va 
recolzar les FARC i va negar haver mantingut contactes amb cap guerriller. El president actual, 
Ricardo Martinelli, va dir que "Governs anteriors al seu mandat, que no va identificar, tenien 
conciliació amb el narcotràfic i amb guerrillers". Entretant, el president de Colòmbia, Álvaro 
Uribe Vélez, va rebutjar aquestes informacions i va dir que, al contrari, sempre havia rebut ajuda 
i cooperació d'aquests dos governants, en la lluita contra el narcotràfic i el terrorisme. Mentre 
aquestes declaracions sorprenien a l'opinió pública dels dos països, el comandant de la Policia en 
el departament del Chocó, coronel José Javier Herrera, va admetre que la guerrilla de les FARC 
usen la frontera amb Panamà, com a corredor estratègic i refugi. Va dir l'oficial la guerrilla 
utilitza l'espessa geografia de la selva de El Darién per traspassar la frontera d'un país a un altre, 
davant de les persecucions de les Forces Armades colombianes i els organismes de seguretat de 
Panamà. Per la seva part el ministre de Seguretat Pública de Panamà, José Raúl Mulino, va 
confirmar que les FARC usen la zona fronterera per descansar i per comprar queviures, i que 
alguns membres de la Policia de Fronteres del seu país li van confirmar que en el passat tenien 
l'ordre de no confrontar els rebels. Els militars de la zona li van confirmar que, durant 
l'administració anterior (Martín Torrijos 2004 - 2009), en dues ocasions ells "es van topar amb les 
patrulles de la guerrilla de les FARC i el Govern panameny no va autoritzar l'avenç", sinó que els 
va ordenar que "deixessin passar als guerrillers o que no fessin res". El Tiempo, El Espectador, El 
Nuevo Herald, Telesur – Tv, CMI – Tv, La Prensa – Panamá, El Siglo – Panamá, 23/06/10 – 
01/07/10  
 
La Defensoria del Poble va declarar que s'han encès les alarmes entre les organitzacions de Drets 
Humans, per temor a que els enfrontaments entre les guerrilles de les FARC i ELN en el 
departament d'Arauca i la ruptura dels pactes de convivència entre aquestes dues organitzacions, 
agreugi encara més la crisi humanitària a la regió, que ha llançat un alt nombre de camperols 
assassinats i població que ha hagut d'abandonar les seves terres, pel temor de rebre represàlies per 
una o una altra força guerrillera pel sol fet d'habitar als seus territoris d'influència. Per la seva 
part el general Rafael Neira, comandant de la 18a Brigada, amb seu a Arauca, va explicar que 
les FARC i l'ELN mantenen una vella disputa per territoris, els que són utilitzats per mantenir les 
seves influències sobre la població i per a la realització de les seves activitats subversives. D'una 
altra part, la senadora Pietat Córdoba, figura més visible del Moviment de Colombianes i 
colombians per la Pau (CCP) va revelar que el seu moviment junt amb monsenyor Leonardo 
Gómez Serna, bisbe de Magangué, en nom de l'Església Catòlica, va reprendre l'intercanvi 
epistolar amb les guerrilles de les FARC i ELN, i que a partir de les últimes comunicacions amb 
les FARC, aquestes han mostrat el seu interès en el qual s'obrin portes per a una discussió política 
per buscar una sortida al conflicte. La senadora assegura que les discussions inclouen temes com 
l'abandonament del segrest com arma de guerra i el respecte del Dret Internacional Humanitari. 
La parlamentària va insistir que les FARC han estat categòriques a afirmar que no faran més 
lliuraments unilaterals ni individuals, però no obstant això, no s'exclouen altres possibilitats sobre 
les quals no va abundar en detalls, "per raons de prudència". Finalment, la Cancelleria de 
l'Equador en un comunicat públic revela que el seu titular, el Canceller Ricardo Patiño, es va 
reunir a la seu oficial a Quito amb la senadora Pietat Córdoba amb qui va tractar sobre la 
iniciativa de crear un "front de països llatinoamericans que enforteixin una posició de pau i mutu 
respecte a la regió", iniciativa proposada per CCP, per la qual s'ha mostrat interessat. El Tiempo, 
El Colombiano, CMI – Tv, Caracol – Radio, El Espectador, vanguardia Liberal, Univisión – Tv, El 
Universo – Ecuador,  23/06/10 – 01/07/10 
 
 


