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COLÒMBIA:  Enmig de l'agreujament de la crisi entre Colòmbia i Veneçuela i després que el 
president Hugo Chávez trenqués relacions diplomàtiques amb Colòmbia, el canceller d'aquest 
país, Nicolás Maduro, va realitzar una intensa gira per diversos països que integren 
l'UNASUR, amb el propòsit de desmentir les acusacions del Govern del president Álvaro 
Uribe, que assenyalen a Veneçuela d'allotjar al seu territori a més de 1.500 insurgents de les 
guerrilles de FARC i ELN, que mantenen més de 80 campaments en àrees properes a la 
frontera amb Colòmbia i en els quals es refugien diversos dirigents d'aquestes guerrilles. El 
canceller Maduro ha reiterat que les acusacions són una provocació afavorida des d'EUA, a fi 
de frenar el procés revolucionari que es du a terme al seu país, utilitzant per a això la 
plataforma bèl·lica en la qual s'ha convertit Colòmbia; i a més és una cortina de fum per 
tapar l'escàndol de les fosses comunes de la Macarena, les que podrien allotjar més de 2.000 
cossos. Per la seva part el president de Cuba, Raúl Castro, va dir que si hi ha guerra entre 
Colòmbia i Veneçuela, "que ningú no tingui el menor dubte del costat de qui estarà Cuba”. 
Entretant, portaveus del Departament d'Estat d'EUA van assenyalar que "no tenen cap 
intenció de realitzar accions militars contra Veneçuela" i que EUA desitja continuar 
comprant-li petroli a Chávez, en resposta a les declaracions del mandatari veneçolà, que va 
parlar d'una eventual guerra amb Colòmbia orquestrada pel Govern d'Obama. La gira de la 
diplomàcia veneçolana es va donar a l'avantsala del Consell de Cancellers de l'UNASUR 
realitzat a Quito, en el qual Colòmbia va reiterar les seves acusacions, mentre que Veneçuela 
va presentar una proposta de pau per a Colòmbia a fi de complir amb la comesa de fer de 
l'UNASUR una regió de pau. Entretant, el Cap del Comando Regional Núm. 1 de la Guàrdia 
Nacional Bolivariana, general Franklin Márquez, va assegurar que les Forces Armades del 
seu país han reforçat la presència militar a la frontera, en els estats de Táchira i Apure, per 
assumir la defensa del territori. Per la seva part, el president Hugo Chávez va denunciar que 
un helicòpter militar colombià va violar l'espai aeri veneçolà, en un clar acte de provocació, i 
que a més s'ha detectat un increment en més del 100% la presència d'aeronaus, algunes 
d'elles avions espies d'EUA que des del costat colombià realitzen vols de reconeixement. El 
mandatari va assegurar que ha estat revisant plans de guerra, a causa que el president Uribe 
"és capaç de tot", en cas de cometre una bogeria abans del 7 d'agost, data en la qual expira el 
seu mandat. A més, va dir el president Chávez, que el seu país està implementant diferents 
mesures per mantenir més presencia a la frontera, i d'aquesta manera enfrontar "el 
desbordament del conflicte armat intern colombià". Pel seu costat el Govern de Colòmbia va 
desmentir que un helicòpter militar violés la sobirania de Veneçuela, mentre va anunciar la 
posada en funcionament d'una nova base aèria per exercir control en els espais aeris dels 
departaments d'Arauca i Casanare, amb avions de transport, intel·ligència i combat d'ala fixa 
i ala rotatòria. El Tiempo, El Espectador, Telesur – Tv, CMI – Tv, Radio Del Sur, Correo del 
Orinoco, El Nuevo Herald, BBC, Caracol – Radio, 27/07/10 – 06/08/10 
 
La sessió extraordinària del Consell de Cancellers de l'UNASUR va concloure sense que es 
firmés cap declaració, el qual va ser considerat pel Govern de Colòmbia com a decebedor; 
però sí amb la decisió de convocar una Cimera de Caps i Caps d'Estat d'aquest organisme 
d'integració per tractar la crisi colombo-veneçolana. En aquest encontre el canceller Nicolás 
Maduro va sol·licitar a l'UNASUR el disseny d'un pla de pau per a Colòmbia, per tal com el 
conflicte armat intern colombià porta més de 50 anys sense resoldre's i generant un impacte 
negatiu en l'estabilitat de la regió. Aquest plantejament ha estat recolzat pels governs de 
Bolívia, l'Equador i el Brasil, els qui al seu torn reclamen un tracte eminentment diplomàtic 
per superar la crisi entre els països germans de Colòmbia i Veneçuela. Per la seva part, el 
president de Paraguai, Fernando Lugo, es va declarar neutral entre Colòmbia i Veneçuela 
mentre va oferir la seva disponibilitat per recolzar una sortida diplomàtica a les 
controvèrsies. El president de Brasil, Luis Ignasio Lula Da Silva, es va mostrar més confiat 
que la tensió es resoldrà a través del diàleg entre el president Chávez i el nou mandatari de 
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Colòmbia, Juan Manuel Santos. Posteriorment, en el marc de la XXXIX Cimera del 
MERCOSUR, els països membres Brasil, Argentina, Uruguai, el Paraguai i Veneçuela en 
procés d'associació; i els associats Bolívia, Xile, Colòmbia, Perú i Equador; en una declaració 
conjunta van reconèixer l'esforç i compromís d'UNASUR per intervenir en la controvèrsia 
entre Colòmbia i Veneçuela, mentre van recomanar a la Presidència Pro Témpore, a càrrec 
de l'Equador, i a la Secretaria General, ocupada per l'ex-president argentí Néstor Kirchner, 
la convocatòria, a la major brevetat possible d'una Reunió Extraordinària de Presidents 
d'UNASUR per tractar la crisi. Sobre això, el Secretari General de l'UNASUR, va declarar 
estar molt complagut pel to i els continguts tractats en la seva primera conversa directa amb 
el president Hugo Chávez, realitzada a la ciutat de Caracas. L'ex-president Kirchner s'havia 
compromès a conversar sobre la crisi amb els mandataris de Colòmbia i Veneçuela. D'una 
altra part, des de diferents angles de l'acadèmia i la política, experts en relacions 
internacionals creuen que la crisi se superarà en breu termini, després del 7 d'agost quan 
assumeixi el poder a Colòmbia el nou president Juan Manuel Santos. Aquesta tesi és 
sostinguda sobre la base de la reiteració del vice-president electe, Angelino Garzón, en el 
sentit que el Govern de Juan Manuel Santos reactivarà les relacions diplomàtiques amb tots 
els països de la regió "sense excepcions", plantejament que ha estat ratificat per l'electe 
president Santos, en la primera gran reunió del seu equip de Govern designat. També el 
senyor Garzón va rebre de bon grat les paraules del president Chávez, en les quals demana a 
les guerrilles colombianes revisar l'estratègia armada, per considerar-la fora de context amb 
els nous temps que es viuen a Amèrica Llatina. A més el president Santos ha guardat silenci 
prudent, però s'espera que en el seu discurs de possessió presidencial es refereixi al tema. El 
Tiempo, El Espectador, Semana, El Nuevo Siglo, CMI – Tv, Telesur – Tv, Radio del Sur, 
Correo del Orinoco, BBC, El Clarín, El Nuevo Herald, O Globo – Brasil, 27/07/10 – 
06/08/10 
 
El màxim comandant de la guerrilla de les FARC, Alfonso Cano, en un missatge de vídeo 
dirigit "al Govern de Santos, a l'UNASUR i Colòmbia," expressa la disposició de treballar per 
la cerca de camins per a la solució política i negociada del conflicte polític social i armat, que 
viu Colòmbia des de fa cinquanta anys. En un to acadèmic, el cap insurgent repassa la 
situació complexa per la qual travessa el país en matèria d'economia, de la política, la 
situació social de les majories, els fenòmens de criminalitat, corrupció i violència i del 
conflicte armat, per a posteriorment caracteritzar el nou governant, Juan Manuel Santos, 
com el continuador de la política del president Álvaro Uribe Vélez. Tanmateix conclou que 
per aquesta via els problemes del país seran encara majors i que la guerra no s'acabarà, en 
tant no siguin resoltes les causes que han originat l'alçament armat. Convida al nou Govern a 
encarar la crisi colombiana d'una manera democràtica i incloent i a través del diàleg i la 
negociació, per a entre tots identificar els problemes més urgents i acordar les sortides més 
apropiades. El senyor Cano proposa com a punts d'una eventual agenda: les set bases militars 
d'EUA a Colòmbia, Drets Humans i Dret Internacional Humanitari, de la terra, del règim 
polític per aconseguir un sistema polític democràtic, del model econòmic com a alternatiu al 
neoliberalisme; i conclou dient que "voldríem buscar les possibilitats de la lluita per una 
societat igualitària, del socialisme, per les vies polítiques". Aquesta declaració va ser rebuda 
amb desconfiança pel Govern del president Uribe, que la va desqualificar i la va considerar 
enganyosa, en tant que per la seva part el vicepresident electe, Angelino Garzón, va dir que 
un eventual diàleg de pau haurà d'estar precedit de l'alliberament sense condicions de tots els 
segrestats i de la suspensió de tot acte de violència. Plantejament que posteriorment va ser 
repetit, en to similar, pel designat ministre d'Interior, Germán Vargas Lleras. Pel seu costat, 
l'expresident Ernesto Samper Pizzano, va considerar altament positiva la disposició al diàleg 
expressada per les FARC, la qual ha d'estar acompanyada per gests clars de la seva part, com 
l'alliberament dels segrestats. Finalment, el president de la Conferència Episcopal 
colombiana, monsenyor Rubén Salazar, va revelar que la Santa Seu té tota la disposició per 
facilitar contactes entre el Govern Santos i la guerrilla de les FARC. Monsenyor Salazar es 
va declarar en espera de que el president Santos li doni el senyal per a començar a treballar 
sobre això. El Tiempo, El Espectador, Semana, RCN – Radio, Caracol – Radio, Resistencia 
Fariana, ANNCOL, Telesur – Tv, BBC, 27/07/10 – 06/08/10 


