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COLÒMBIA:  A només unes hores d'abandonar el poder el president Álvaro Uribe Vélez va 
presentar una denúncia contra el president de Veneçuela, Hugo Chávez, davant de la Cort Penal 
Internacional (CPI) i una demanda contra la República Bolivariana de Veneçuela davant de la 
Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH), per la violació dels drets humans, per part del 
president Chávez com a persona natural i de Veneçuela com a Estat, pel supòsit fet que en 
territori veneçolà són allotjats guerrillers colombians que preparen "les seves accions terroristes" 
per ser executades a Colòmbia. Així ho va explicar Jaime Granados, l'advocat del president Uribe 
i qui va ser comissionat per interposar les demandes. Aquest fet no va aconseguir impedir la 
voluntat de l'electe president de Colòmbia, Juan Manuel Santos, ni del president Chávez, com 
tampoc no va restar força a la intensa tasca diplomàtica en què van implicar diversos Governs de 
països llatinoamericans i del Secretari de l'UNASUR, Néstor Kirchner, per superar la crisi 
diplomàtica entre Colòmbia i Veneçuela en la major brevetat possible. En efecte, després de 
juramentar-se i en presència del president sortint Uribe, el president Santos es va comprometre 
mitjançant "un diàleg franc i directe, en un marc de mutu respecte" a restablir les relacions amb 
Veneçuela; posició que va ser resposta tot seguit pel president Chávez en dir que estava disposat a 
"passar pàgina" i a redirigir les relacions amb el nou govern de Colòmbia. El president Santos va 
reiterar la seva posició conciliatòria afirmant que "la paraula guerra no figurava al seu 
diccionari". Seguidament el Canceller veneçolà, Nicolás Maduro, junt amb la Cancillera 
colombiana, María Ángela Holguín, van ser instruïts per instrumentar una trobada directe entre 
els dos presidents, el qual es va dur a terme tres dies després a la Vila de San Pedro Alejandrino, 
lloc on va morir Simón Bolívar a la ciutat colombiana de Santa Marta. La Cimera, la que va 
transcórrer amb una sessió dels dos mandataris a porta tancada i després una altra sessió en la 
qual van participar els respectius Cancellers i amb la presència del Secretari General de 
l'UNASUR, Néstor Kirchner, va concloure amb una "Declaració de Principis" en la qual es dóna 
per superada la crisi, es reprenen les relacions diplomàtiques i es comprometen a donar estricte 
compliment al Dret Internacional i aplicant els principis de no ingerència en els assumptes interns 
i de respecte a la sobirania i integritat territorial dels Estats. A més s'estableix l'intercanvi 
d'ambaixadors, i es reactiven tots els acords comercials que estaven suspesos. Els dos mandataris 
també van acordar, la creació de cinc comissions binacionals per a: el pagament del deute de 
Veneçuela a empresaris colombians i el reimpuls de les relacions comercials, la complementació 
econòmica, el desenvolupament d'inversió social en la zona de frontera, el de desenvolupament 
conjunt d'obres d'infraestructura i una comissió que atendrà els temes de seguretat. Els 
mandataris van establir, addicionalment un mecanisme permanent de cooperació a nivell de 
ministres de Relacions Exteriors, qui hauran de dissenyar una estratègia bilateral, que abordi els 
problemes a la frontera en els ordres social, econòmic i de seguretat i que contribueixi a prevenir 
la presència o l'acció de grups alçats al marge de la llei. Aquest mecanisme estarà acompanyat 
per la Secretaria General de l'UNASUR. 
 
En finalitzar la Cimera, en declaracions a mitjans de premsa el president Chávez va assegurar que 
el seu Govern no ha donat suport, ni recolzarà a les guerrilles colombianes i va dir que si ell fos 
comandant guerriller buscaria la pau per la via del diàleg i la negociació. Tant l'encontre entre els 
dos mandataris com l'acord assolit, van ser rebuts amb satisfacció per l'empresariat colombià i 
tota la Comunitat Llatinoamericana. Un dia abans, l'exvicepresident de Veneçuela José Vicente 
Rangel, havia assegurat que fins a l'últim moment el president Uribe va estar intentant realitzar 
un atac militar a Veneçuela, amb el pretext d'atacar un campament guerriller en aquest país, però 
que havia estat dissuadit pel president electe Juan Manuel Santos. Per la seva part, el líder cubà 
Fidel Castro, en un intent per contribuir a la distensió entre Colòmbia i Veneçuela i dissipar els 
temors d'una guerra entre els dos països, i abans de la Cimera entre els dos Caps d'Estat, va dir 
que un atac de Colòmbia a Veneçuela era impensable, perquè: a Colòmbia no li interessa, no pot, 
no vol i perquè sap que les conseqüències serien desastroses. El Tiempo, El Espectador, VMI – Tv, 
Caracol – Radio, Telesur – Tv, Radio del Sur, Diario del Orinoco, Granma, BBC, El Nuevo 
Herald, 07 – 12/08/10 
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El president d'Equador, Rafael Correa, que va assistir a la cerimònia d'investidura del president 
Santos, es va mostrar molt complagut amb la decisió del nou mandatari d'ordenar l’entrega dels 
discs durs dels ordinadors, confiscats per l'Exèrcit colombià després del bombardeig al 
campament de les FARC a la localitat d'Angostura, en territori equatorià. Sobre això, el president 
Correa va dir que mai no perdonarà els qui van ordenar l'atac al seu país, però que tampoc no es 
quedarà en el passat, lamentant quan el que demanden els pobles dels dos països és encarar els 
problemes d'avui i del futur. Els discs durs van ser rebuts per la Fiscalia General de l'Equador. El 
Tiempo, El Universo, El Comercio – Ecuador, 07 – 12/08/10 
 
El president Santos, en el seu discurs d'investidura, va anunciar la seva disposició a treballar per 
una sortida negociada al conflicte sobre la base que les guerrilles decideixin alliberar els 
segrestats, suspendre tota acció hostil i desistir de les armes. Aquesta declaració, en la qual va dir 
que "la porta del diàleg no està tancada amb clau", significa un gir diametral respecte de la 
posició de l'anterior govern que va privilegiar la sortida militar al conflicte sobre la solució 
política i negociada del mateix. A més es dóna després de la invitació al diàleg que va fer el líder 
de les FARC, Alfonso Cano, i l'anunci dels dos principals dirigents de l'ELN, Nicolás Rodríguez 
Bautista i Antonio García, en el sentit que aquesta organització està interessada en la construcció 
d'una sortida política al conflicte intern colombià, "als marcs d'una proposta de pau per al 
continent". Els líders de l’ELN precisen que aquesta sortida "ha d'estar vinculada als esforços dels 
països que integren l'UNASUR i d'altres iniciatives d'acompanyament que sorgeixin des de la 
Comunitat Internacional", pel qual anuncien que realitzaran exploracions "amb el Govern de 
Veneçuela i altres Governs del continent la possibilitat de camins que facin possible la pau a 
Colòmbia i a la Nostra Amèrica". Per la seva part, la senadora i presidenta de la Comissió de Pau 
del Congrés, Piedad Córdoba, va revelar que a nom del Moviment Colombianes i Colombians per 
la Pau (CCP) presentarà davant de l'UNASUR una proposta de pau, que inclogui a les FARC, 
l'ELN i als paramilitars desmobilitzats. Sobre aquest tema, sobre l'estat de les relacions entre 
Colòmbia i Veneçuela i els nous plantejaments del president Santos, la senadora ha mantingut 
converses amb la presidenta d'Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el líder cubà, Fidel 
Castro, el president de Veneçuela Hugo Chávez i el seu Canceller Nicolás Maduro; com a reflex de 
l'interès de la Comunitat Internacional, principalment la llatinoamericana, pels temes de la pau i 
de la integració regional. Pel seu costat, el nou ministre de Defensa, Rodrigo Rivera, va sortir al 
pas de les declaracions de la senadora Córdoba, assegurant que "totes les iniciatives sense 
consideracions, descoordinades, espontànies de diferents agents polítics a Colòmbia i de fora" 
estan lluny del camí real per fer la pau, que no és cap altra que el que les guerrilles "donin mostres 
contundents de voler la pau", perquè mentrestant seguirà tot el desplegament militar en la seva 
contra. El Tiempo, El Colombiano, Caracol – Radio, CMI – Tv, Telesur – Tv, Insurrección – ELN, 
07 – 12/08/10 
 
Finalment, l'exministre d'Agricultura del Govern d'Uribe, Andrés Felipe Arias, serà interrogat per 
la Fiscalia pel repartiment de diners públics del programa presidencial Agro Ingreso Seguro. 
S'estima que prop de 35.000 milions de pesos van ser repartits pel ministeri al seu càrrec, per 
afavorir empresaris agrícoles rics i amics del president, quan el programa havia estat dissenyat 
per promoure la producció del petit agricultor. Pel seu costat l'exassessor presidencial José 
Obdulio Gaviria, qui havia de ser interrogat per la Fiscalia per les escoltes il·legals del DAS 
contra Magistrats, periodistes i opositors al Govern d'Uribe, presumptament ordenades des del 
palau presidencial, es va negar a comparèixer davant de l'autoritat que realitza la investigació. El 
Tiempo, El Colombiano, El Espectador, caracol – Radio, 07 – 12/08/10 
 


