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En el marc d'un Consell de Seguretat i en presència dels comandants de cada de les Forces Armades, 

portat a terme al port de Tumaco –Nariño, el president de la República, Juan Manuel Santos, va 

reconèixer que a Colòmbia hi ha conflicte armat intern des de fa temps. La declaració es contraposa a 

la versió que va imposar durant els seus vuit anys de govern el president Álvaro Uribe Vélez, qui 

contra tota evidència es va tancar en banda per a negar que a Colòmbia existís conflicte armat, per a 

continuació assegurar que el que existia era una amenaça terrorista. La declaració del president 

Santos, a més de sorprendre ja que en el passat ell fos ministre de Defensa sota les ordres d’Uribe, va 

suscitar una forta controvèrsia per part del seu antecessor i cercle més proper de l'expresident – 

Uribe, qui no han estalviat epítets per a descriure la posició de “si existeix conflicte armat” com a 

forma apaciguadora i de donar-li avantatges a les guerrilles. El president Santos i els parlamentaris 

encarregats de defensar el projecte de llei sobre reparació de víctimes, han explicat que la declaració 

de “si existeix conflicte armat intern” era indispensable perquè va orientada a especificar quin tipus 

de víctimes són les quals han de ser reparades, enmig de la complexa cruïlla de violències que existeix 

a Colòmbia. Pel seu costat l'expresident Uribe, ha expedit un comunicat en el qual insisteix en el seu 

concepte i demana al president Santos rectificar. Santos aclareix que el reconeixement del conflicte 

no implicarà el reconeixement de bel·ligerància a les guerrilles; posició que posteriorment és 

protegida pel ministre d'Interior i de Justícia, Germán Vargas Lleras, que va assegurar que només 

l'ONU atorga estatus de bel·ligerància, i va agregar que durant el govern d’Uribe van ser engegades 

lleis en les quals es reconeixia l'existència d'un conflicte armat intern; una d'elles la Llei 418 de 1997 

que involucra tots els conceptes relacionats amb conflicte armat intern. Posteriorment, el president de 

la República en companyia de la cúpula militar i dels parlamentaris ponents del projecte de llei de 

víctimes i dirigents destacats del Partit de l'U, la força política que dóna suport a l'expresident Uribe, 

declaraven estar d'acord amb el reconeixement del conflicte; posició que posteriorment va ser 

acceptada en el Congrés de la República amb l'aprovació de la Llei de Víctimes. Prèviament a aquesta 

aprovació, el President d'Equador, Rafael Correa, va fer vots per una prompta solució política al 

conflicte armat a Colòmbia, mentre que el CICR confirmava que a Colòmbia si existeix un conflicte 

armat intern des de fa dècades; i l'ambaixador d'EUA a Bogotà Peter Michael Mckinley assegurava 

que la decisió del president Santos de reconèixer el conflicte armat intern, no modificarà el 

tractament de terroristes a les guerrilles. Per la seva banda l'Oficina de l'ONU per als Drets Humans a 

Colòmbia va saludar i va protegir el reconeixement del conflicte armat intern i va assegurar que “al 

reconèixer la situació fàctica que a Colòmbia existeix un conflicte armat intern, el govern colombià 

facilita la interlocució amb la comunitat internacional i reivindica les víctimes del conflicte”; com 

també facilita un diàleg franc i constructiu i contribueix a l'aplicació efectiva de la protecció 

internacional, com els mecanismes adoptats en les resolucions del Consell de Seguretat de l'ONU 

sobre protecció a la infància i la dona en conflictes armats. Pel seu costat el Coordinador resident de 

l'ONU a Colòmbia, Bruno Moro, va dir que són els fets els quals defineixen si hi ha conflicte o no, 

reconèixer-lo facilita que es pugui tractar amb major tranquil·litat la resolució del problema, “ si es 

nega la situació de vegades també es nega la capacitat de trobar solucions”, va concloure el 

diplomàtic. Entretant, experts en temes de pau han estimat que reconèixer el conflicte, és un bon 

senyal per a encarar la solució del conflicte armat per vies del diàleg i la negociació, ja que polititza 

el conflicte i acosta les parts a una lectura comuna al moment de valorar i caracteritzar el tipus de 

conflicte que viuen els colombians. 

 

Finalment, la guerrilla de l’ELN va reconèixer com un encert que el president Santos, encara que 

tardanament, acceptés reconèixer l'existència del conflicte armat intern, el qual viu Colòmbia des de 

1948. L’ELN es pregunta: Quina és la raó de la tardança? Que a Colòmbia, les veritats polítiques i socials 

són reconegudes per l'Estat i els seus governs, d'acord a les conveniències polítiques i no d'acord a la 

realitat. Per aquesta raó, fins fa un parell de dies a Colòmbia no existia Conflicte Armat; al donar-se 

aquest reconeixement, el Govern dirà la veritat sobre els desterrats, els desapareguts i els assassinats per 

la violència oficial?, es reconeixerà l'existència de 7.500 presos polítics que es podreixen en les presons i 

moren sense atenció mèdica?, se'ls reconeixerà als guerrillers el caràcter d'interlocutors polítics o se'ls 

seguirà anomenant terroristes?, als defensors de drets humans i a líders populars, a sindicalistes 

assassinats per agents de l'Estat se'ls seguirà anomenant terroristes?, i finalitzen assegurant que 

“reconèixer l'existència del conflicte és un primer pas per a la seva superació, el país ha sofert per part de 
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l'Estat un genocidi i pateix una greu crisi humanitària”. Presidencia, Vicepresidencia, El Tiempo, El 

Espectador, Caracol – Radio, CMI – Tv, Telesur – Tv, El Colombiano, Semana, BBC, El Nuevo Herald, 

Insurrección – ELN, Pacocol, El País – España, 30/04/11 – 27/05/11 

 

En el marc del fòrum acadèmic “Legislar per a la pau” el president Santos va qualificar de dements a qui 

el critiquen per buscar la pau, al mateix temps que va reiterar que farà tot el possible per arribar-hi “però 

no a qualsevol preu”. Plantejament similar ja l’havia exposat a una delegació de parlamentaris europeus 

que va visitar el país, entre els quals es trobava Willy Meyer, eurodiputat de l'esquerra espanyola, i qui va 

assegurar a mitjans de premsa que el president Santos buscarà el diàleg amb les guerrilles colombianes. 

El mandatari va ser emfàtic al desautoritzar qualsevol intent de persones o institucions de la societat civil 

i la comunitat internacional, per establir contactes amb les guerrilles, al mateix temps que va aclarir que 

quan ell ho consideri convenient “obrirem aquesta possibilitat, en la forma que creiem que s'ha de fer”. 

Presidencia, El Tiempo, Semana, Caracol – Radio, CMI – Tv, El Colombiano, 30/04/11 – 27/05/11 

 

El president Santos aspira a sancionar la coneguda Llei de víctimes, recentment aprovada, en presència 

del Secretari General de l'ONU, Ban Ki-moon, durant la seva visita a Colòmbia els dies 11 i 12 de juny. 

Aquesta llei, que en opinió d'experts i de l'Oficina a Colòmbia de l'Alta Comissionada de les Nacions 

Unides per als Drets Humans, es constitueix en un important avanç en matèria de reparació de víctimes 

del conflicte, també és una contribució per a la pau del país de cara a unes futures negociacions de pau i 

reconciliació amb les guerrilles. La llei aprovada duu per títol “Llei d'Atenció, Assistència i Reparació 

Integral a les Víctimes del Conflicte Armat Intern a Colòmbia”, està orientada a garantir els drets de 

debò, justícia i reparació, i a proveir garanties de no repetició a més de quatre milions de colombians que 

han sofert afectacions en els seus drets fonamentals, sempre que aquesta afectació sigui conseqüència 

d'infraccions al Dret Internacional Humanitari o de violacions greus a les normes internacionals de Drets 

Humans. Aquesta llei de víctimes incorpora l'articulat d'un anterior projecte de llei, de restitució de terres, 

que busca retornar la terra als qui van ser expulsats d'ella com a conseqüència del conflicte. La llei va ser 

aprovada per totes les forces polítiques del Congrés a excepció del Polo Democràtic, formació d'esquerres, 

que va votar negativament la llei per considerar-la parcial i insuficient, a més de ser “funcional a model 

de capitalisme agrari i al mercat de terres”. El portaveu d'aquest partit en el congrés el senador 

Alexander López Maya, va presentar constància del vot negatiu del seu grup parlamentari i onze 

objeccions de 34 organitzacions de víctimes en contra de la proposta oficial. Per la seva banda el senador 

Roy Barreras, president de la Comissió de Pau del Senat i un actiu impulsor d'aquesta llei, va declarar que 

la proposta de comptar amb una “llei de pau” o marc jurídic per a encarar els temes de justícia 

transicional cobra cada vegada més importància, atès que “Colòmbia no va a resoldre el tema de les seves 

violències matant a l'últim colombià violent, ni exigint la venjança del càstig més alt; veritat i reparació i 

en canvi d'això justícia transicional”. El parlamentari va aclarir que aquest tema “el resoldrà la societat 

civil institucional pacífica i quan es tingui una oferta judicial, els direm com se sotmetin a la justícia i serà 

aplicable per a tots els grups violents. El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, Semana, CMI – Tv, Polo 

democrático, Pacocol, 30/04/11 – 27/05/11 

 

El Govern va presentar al país la “Política de Seguretat per a la Prosperitat”, la qual substitueix a 

l'anterior “Política de Seguretat Democràtica” desenvolupada durant els vuit anys del mandat d’Uribe 

Vélez. La nova política pretén consolidar els assoliments arribats en matèria de seguretat, atorgar 

garanties per a les inversions, protegir i acompanyar els propòsits del pla de desenvolupament del Govern, 

enfortir la seguretat a les fronteres i la seguretat urbana. El ministre de Defensa, Rodrigo Rivera, durant 

la seva compareixença als mitjans, va assegurar que amb aquesta política es proposen la fita que abans de 

concloure el govern del president Santos s'hagi assolit la derrota de les guerrilles de les FARC, de l’ELN i 

les bandes criminals que operen en el país. El president Santos, dies enrere havia activat un pla per a 

combatre a les guerrilles a la frontera sud del país (Equador i Perú) i allí va reconèixer que les guerrilles 

estan afeblides però no derrotades. El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, Diario del Sur, RCN – 

Radio, 30/04/11 – 27/05/11 

 

La Cort Suprema de Justícia considera que la informació extreta dels ordinadors de Raúl Reyes no 

constitueix cap prova, per no haver estat recaptada atenent als procediments establerts per la llei 

colombiana i els tractats internacionals. Amb aquesta declaració cau el procés en contra de l’ex 

congressista Wilson Borja, qui venia sent processat per suposats vincles amb la guerrilla de les FARC a 

partir d'informació continguda en els esmentats ordinadors. El concepte de la Cort assenta jurisprudència, 

la qual afectarà tots els processos judicials basats en aquestes informacions, com els processos contra 
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l'exsenadora Piedad Córdoba, qui fora destituïda pel procurador General de la Nació en un procés que 

prenia com a proves els ordinadors de Raúl Reyes. L’ex parlamentària estudia la possibilitat de demandar 

al Procurador per prevaricació per acció, tenint en compte que era sabut que les proves en la seva contra 

havien estat recaptades il·lícitament i sense el ple dels requisits de llei. El Tiempo, El Espectador, RCN – 

Radio, Telesur – Tv, 30/04/11 – 27/05/11  

 

 

 

 

 

 


