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COLÒMBIA:  A tres setmanes de concloure el seu mandat, el Govern colombià en la seva 
compareixença en la sessió extraordinària del Consell Permanent de l'OEA, va denunciar al 
Govern de Veneçuela de donar refugi a dirigents guerrillers de les FARC i de l'ELN i de permetre 
l'establiment de prop de 87 campaments permanents al seu territori en els quals hi haurien uns 
1.500 insurgents, en zones properes a la frontera amb Colòmbia. Recolzat amb imatges fetes per 
satèl·lit, fotografies i presumptes testimonis de guerrillers desertors, l'ambaixador davant d'aquest 
organisme, Luis Alfonso Hoyos, va demanar que es conformi una comissió internacional per 
verificar, in situ, abans de 30 dies les denúncies formulades. Al seu torn, l'ambaixador de 
Veneçuela, Roy Chaderton, va assenyalar que el seu país sofreix l'impacte directe d'un prolongat 
conflicte armat que és dels colombians i que per compte del mateix, la societat veneçolana i les 
Forces Armades de l'Estat han estat objecte de segrests, extorsions, atacs a llocs militars, robatori 
d'armes, i la penetració al seu territori de paramilitars i guerrillers al llarg dels 2.219 quilòmetres 
de frontera. L'ambaixador va negar que hi hagués tolerància del Govern a la presència d'il·legals 
al seu país i va assenyalar que la denúncia de Colòmbia, constitueix un atac per minar les 
possibilitats de normalitzar plenament les relacions diplomàtiques amb el nou Govern de Juan 
Manuel Santos. En concloure la seva intervenció i des de Caracas, el president Hugo Chávez va 
anunciar públicament la decisió de Veneçuela de trencar totalment les relacions amb Colòmbia, i 
va advertir que el seu país respondrà militarment qualsevol atac o violació de la seva sobirania. 
Aquest anunci ha causat alarma tant a la regió com en altres esferes de la comunitat 
internacional. Així, el president de Brasil, Luis Ignacio Lula Da Silva, va parlar telefònicament 
amb els mandataris Uribe i Chávez, a qui va comminar a manejar exclusivament la tensió per 
mitjans diplomàtics. En igual sentit s'han pronunciat els mandataris d'Espanya, José Luis 
Rodríguez Zapatero, d'Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, d'Equador, Rafael Correa, de 
Bolívia, Evo Morales, de Mèxic, Felipe Calderón, així com també els Secretaris Generals de l'OEA 
i ONU; els qui han ofert la seva cooperació i bons oficis per manejar la crisi. Pel seu costat el 
president de la República Dominicana, Leonel Fernández, que en la passada Cimera de Països del 
Grup de Rio realitzada a Cancún el febrer de 2010, va rebre el mandat d'intervenir entre els dos 
països, va dir que realitzarà consultes amb els Governs de Colòmbia i Veneçuela, com també amb 
altres Governs en la recerca d'una fórmula de tractament de la tensió. Aquesta declaració la va fer 
el president Fernández abans de marxar cap a l'Havana per entrevistar-se amb el president de 
Cuba Raúl Castro. 
 
Entretant, el president electe de Colòmbia Juan Manuel Santos, es va negar a fer declaracions 
sobre la crisi i es va limitar a destacar que el president Uribe governarà fins el 7 d'agost. En sentit 
similar es va pronunciar el vicepresident electe, Angelino Garzón, que a més va assenyalar que el 
Govern del president Santos treballarà per estrènyer les relacions diplomàtiques amb tots els 
països de la regió, inclosa Veneçuela. Per la seva part, el portaveu del Departament d'Estat 
d'EUA, Philip Crowley, va assegurar que el seu Govern desitja una major interacció, cooperació i 
diàleg per reduir les tensions. L'endemà aquest funcionari va dir que les denúncies de Colòmbia 
havien de ser preses molt seriosament i va recolzar la demanda que es constitueixi una missió 
verificadora del denunciat. Per la seva part, el president Hugo Chávez va acusar el Govern d'EUA 
d'utilitzar a Colòmbia com a titella per atacar a Veneçuela, i va advertir que si Veneçuela fos 
atacada des de Colòmbia o des de qualsevol altre lloc suspendrà el subministrament de petroli a 
EUA. El mandatari veneçolà, un dia abans, en l'acte de clausura del III Encontre del Moviment 
Sindical de Nostra Amèrica celebrat a Caracas en el que van participar representants sindicals de 
28 països, va dir que la lluita guerrillera a Colòmbia s'ha convertit en la principal excusa de 
l'"imperi ianqui per penetrar Colòmbia a fons i des d'allà agredir a Veneçuela, a Equador, a 
Nicaragua, a Cuba," i que les guerrilles haurien "de reconsiderar la seva estratègia armada i 
considerar seriosament la crida que alguns de nosaltres hem fet; amb tot el respecte, el món d'avui 
no és el mateix dels anys 60". El president Chávez va destacar que creu que a Colòmbia no hi ha 
condicions, perquè les guerrilles, en un temps previsible puguin prendre el poder. Plantejaments 
similars havien pronunciat en el passat els presidents Evo Morales de Bolívia i Fidel Castro de 
Cuba. 
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En el marc d'aquesta crisi, el Secretari General d'UNASUR, Néstor Kirchner, ha donat inici a 
gestions diplomàtiques per tal de trobar camins per al tracte diplomàtic i bilateral entre Colòmbia 
i Veneçuela a la tensió. Per la seva part, l'Equador, que ostenta la presidència pro-tempore de la 
UNASUR, va informar que atenent la comanda de Veneçuela, serà convocada una reunió 
extraordinària del Consell de Cancellers de la UNASUR per examinar la crisi diplomàtica. El 
canceller equatorià, Ricardo Patiño, va criticar el Secretari General de l'OEA, José Miguel 
Insulza, per haver-se precipitat a convocar a Washington la sessió del Consell Permanent, on 
Colòmbia va fer les seves denúncies, sense abans realitzar les consultes necessàries als països 
membres d'aquest organisme. El president Rafael Correa, qui lliurarà la presidència pro-tempore 
a la Guyana el mes d'agost, es va sumar a les crítiques de Patiño a la gestió d'Insulza i va dir que 
l'UNASUR és l'escenari més indicat per intervenir en la crisi colombo-veneçolana, la qual té un 
greu impacte a tota la regió. Finalment, el Canceller de Veneçuela, Nicolás Maduro, va anunciar 
que en la reunió de Cancellers que ha convocat l'Equador, "portarà la posició de pau que proposa 
Veneçuela per a Colòmbia" i va concloure que "sobre la base del respecte tot és possible: la 
convivència, la coexistència pacífica i la cooperació". El senyor Maduro va puntualitzar que "la 
guerra a Colòmbia no es resol amb més guerra. Es resol amb un procés de negociació i un pla de 
pau, i Amèrica del Sud ha de construir aquest pla de pau per salvar Colòmbia". L'alt funcionari va 
dir que el seu país aspira a construir amb el nou govern de Colòmbia unes relacions de respecte i 
col·laboració per sobre de diferències ideològiques. En el Consell de Cancellers de l'UNASUR, el 
Brasil proposarà que Colòmbia i Veneçuela creïn un mecanisme per vigilar conjuntament la 
frontera comuna, com una via per solucionar en definitiu els seus conflictes; així ho va afirmar 
Marco Aurelio García, assessor de la Presidència per a Afers Internacionals, que a més va 
explicar que és possible "neutralitzar aquella zona (la frontera colombo-veneçolana) i 
transformar-la en un factor de pau. La proposta inclou l'ús d’avions no tripulats i forces militars 
conjuntes per a la vigilància de l'àrea conflictiva. "A partir d'aquí la conflictivitat estaria 
eliminada i es podria pensar en un pacte de no agressió". El Tiempo, El Espectador, El 
Colombiano, Presidencia, Caracol – Radio, CMI – Tv, Telesur – Tv, Radio del Sur, Correo del 
Orinoco, AVN, ABI, El Universo – Ecuador, BBC, El Nuevo Herald, Aporrea, 23 – 26/07/10 
 
D'una altra part, el Govern colombià va rebutjar la presència a Colòmbia de sis eurodiputats i un 
nombre major de representants d’ONG humanitàries i sindicats europeus, que receptaren 
denúncies sobre l'existència d'una fossa comuna que podria contenir més de 2.000 cadàvers, al 
costat d'una base militar en el municipi de la Macarena, en el departament del Meta. Sobre això, 
el viceministre de Defensa Jorge Mario Eastman, va dir que resulta sospitosa aquesta denúncia, 
precisament quan el setembre es concretaria el TLC amb la Unió Europea (UE). El senyor 
Eastman va negar l'existència de la fossa comuna i va assegurar que es tracta d'un cementiri en el 
qual hi ha tombes individuals de membres de forces il·legals sense identificar, que han estat 
donats de baixa en combats amb la Força Pública. Una de les primeres activitats dels 
eurodiputats a Colòmbia va ser reunir-se amb el president electe, Juan Manuel Santos, sense que 
transcendís el tractat. Durant l'audiència pública realitzada en el municipi de la Macarena, en la 
qual van participar habitants de la regió i a la qual junt amb els eurodiputats i delegats 
internacionals, també van assistir les senadores Piedad Córdoba i Gloria Inés Ramírez, i el 
representant a la Cambra Iván Cepeda; segons els testimonis recopilats, l'Exèrcit a la regió viola 
sistemàticament els més elementals drets humans dels habitants de la regió, com són detencions 
arbitràries, desplaçaments forçats, amenaces, i fins i tot desaparició de persones. Pel seu costat el 
president Uribe, en el seu últim Consell Comunitari realitzat a la Macarena, va arremetre contra 
la missió internacional, titllant-los d'"enemics de la seguretat democràtica que van venir a 
alimentar calúmnies contra l'Exèrcit de la pàtria" i de servir a les trampes del terrorisme. Els 
congressistes presents a la missió van dir, que amb aquests atacs el president vol ocultar les 
atrocitats del seu règim. El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, Pacocol, Telesur – Tv, 23 – 
26/07/10 
 
 


