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En el fòrum "Fent Pau a Colòmbia" va ser presentat el vídeo en què Alfonso Cano examina les 
causes del conflicte polític social i armat, la necessitat de resoldre a través del diàleg i la 
invitació de les FARC al govern i a la societat a parlar sobre els principals problemes del país i 
concertar la superació d'aquests problemes. També es va presentar un altre vídeo en el qual 
Nicolás Rodríguez Bautista, responsable polític de l'ELN, planteja que la sortida de la crisi 
nacional està en la implementació de les següents premisses: 1 - Humanitzar, per agilitzar i 
arrelar la solució definitiva i integral del conflicte intern ; 2 - Identificar els problemes 
essencials, per a resoldre'ls; 3 - Desfer el problema, desfent el camí per on es va crear, 4 - No 
partir d'inculpar a les víctimes; 5 - No aplicar dobles estàndards per resoldre els problemes; 6 - 
Comptar amb la societat i la comunitat internacional; 7 - Canviar la cultura d'exclusió i 
imposició, per una de negociació, pacte i compliment; 8 - Signar per complir. El dirigent 
insurgent assegura que el conflicte colombià s'ha regionalitzat, transcendint les fronteres 
nacionals impactant sensiblement a tota la regió, la qual cosa exigeix el suport de la UNASUR 
per a intervenir i facilitar el tractament al conflicte colombià. A més va assegurar que la 
insurgència està disposada a construir solucions no militars als problemes de la societat 
colombiana, alhora que reitera el compromís de seguir mantenint el Dret Internacional 
Humanitari (DIH) a la normativitat interna i en la lluita diària. Així com també l'aplicació i la 
implementació de les "Normes de Comportament en les Masses", acordades en la cimera de la 
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) de 1990, relatives al respecte i protecció a la 
població no combatent, estipulats també en els Convenis de Ginebra. El Clarín – Argentina, 
Pacocol,  Web Piedad Córdoba, Insurrección – ELN, Youtube, 29/01/11 – 24/02/11 
 
Les Forces Armades d'Equador van establir dos nous destacaments militars, per vigilar la 
frontera amb Colòmbia, així ho va informar el ministre de Defensa Javier Ponce Cevallos i va 
insistir que la missió serà la de tenir cura dels punts clau de la frontera per proporcionar 
seguretat a la població. Les Forces Armades de l'Equador han vingut incrementant la seva 
presència a la frontera i el seu Govern reclama a Colòmbia que faci el mateix per garantir la 
seguretat a la zona. El ministre va recordar que durant el 2010 van ser desmantellats més de 
120 campaments de la guerrilla de les FARC en sòl equatorià. Per la seva banda el president 
Rafael Correa va destacar la millora en equipaments de seguretat per a la frontera, i va avançar 
que a l'abril seran rebuts els primers avions supersònics comprats a Sud-àfrica, els quals se 
sumaran a la flota de 18 Súper Tucano d'última tecnologia comprats al Brasil i els 16 nous 
helicòpters que té la Força Aèria Equatoriana (FAE). El Cap de l'Estat ha assenyalat que han 
hagut de fer enormes esforços per dotar de recursos i equips a les Forces Armades, per enfortir la 
defensa del país, la qual es va veure mermada amb l'atac de Colòmbia a Angostura l'1 de març de 
2008. D'altra banda, el governador de l'estat veneçolà de Táchira, César Pérez Vivas, reconegut 
opositor al govern del president Hugo Chávez, va dir que a partir dels propis informes es pot 
establir que la presència de guerrillers de l'ELN en el seu estat, ha disminuït notòriament. Així 
ho reflecteix el fet que els informes dels pobladors diuen no haver vist més guerrillers, el que pot 
significar que s'han passat per un altre estat o han tornat a Colòmbia. D'altra banda, el ministre 
de Seguretat de Panamà, José Mulino, va assegurar que la direcció del Front 57 de la guerrilla 
colombiana de les FARC, es va establir en territori panameny des de fa diversos mesos. El 
funcionari assegura que a la regió de la frontera amb Colòmbia han estat detectats campaments 
ocupats per centenars de guerrillers, i ha assenyalat que compten amb informació de que les 
FARC estan reclutant menors d'edat a Panamà. Els governs de Colòmbia i Panamà han subscrit 
acords per combatre conjuntament les activitats de narcotràfic, tràfic de persones i contra les 
guerrilles al llarg dels 266 quilòmetres de la frontera comuna, elevant així el nivell de la 
seguretat entre els dos països, cosa que redundarà en l'estabilitat de la regió, així ho han 
assenyalat els ministres de Seguretat i Defensa de Panamà i Colòmbia. El Tiempo, El 
Espectador, El Comercio – Ecuador, Telesur – Tv, Semana, caracol – Radio, 29/01/11 – 
24/02/11 
 
La Fiscalia General de la Nació va decidir obrir investigació contra l'ex Alt Comissionat per a la 
Pau en el Govern d'Álvaro Uribe, Luis Carlos Restrepo, i dos oficials de l'Exèrcit, pel muntatge 
de desmobilització d'un suposat front guerriller anomenat "Cacica La Gaitana" . La investigació 



 
 Escola de Cultura de Pau: http://escolapau.uab.cat 

Butlletí Colòmbia: colombiasemanal@yahoo.es 

ordenada es fonamenta en declaracions dels mateixos falsos guerrillers i d'informes 
d’intel·ligència en què es pot establir que una estructura guerrillera de tal nom mai va existir. El 
senyor Restrepo, en declaracions a mitjans de premsa ha dit que la desmobilització d'aquest grup 
va ser organitzada per l'Exèrcit. D'altra banda, Liduine Zumpolle, directora d'una ONG 
anomenada Mans per la Pau i molt propera a l’àlies "Olivera Saldaña", desertor de les FARC i un 
dels artífexs del muntatge, va declarar que la falsa desmobilització "va ser una farsa cuinada per 
Restrepo qui els va lliurar als falsos guerrillers 2.000 milions de pesos "i en la qual també va 
intervenir el narcotraficant Hugo Alberto Rojas, que esperava a canvi no ser extraditat als EUA. 
La senyora Zumpolle assegura que "la farsa va ser un crim orquestrat amb l'Estat i amb 
interessos aliens a la pau". Per la seva banda, el president Juan Manuel Santos, en ser consultat 
sobre el tema, va dir que deixava en mans de la Justícia l'aclariment d'aquest fet. Mentrestant, 
en cables revelats per Wikileaks s'ha pogut establir que aquest assumpte de la falsa 
desmobilització va ser tema de preocupació del president Uribe, qui ho va comentar amb 
l'ambaixador dels EUA de l'època, el senyor William Woods. D'altra banda, les filtracions dels 
cables de l'ambaixada dels EUA a Bogotà estan llançant important informació, la qual està 
permetent conèixer coses com: que l'exdirector del DAS Andrés Peñate va acusar davant 
l'ambaixador William Brownfield a José Obdulio Gaviria, primer del capo del narcotràfic Pablo 
Escobar Gaviria i assessor del president Uribe, de ser qui ordenava al DAS realitzar les 
intercepcions il·legals contra líders d'oposició, els magistrats de les altes Corts i destacats 
periodistes. El senyor José Obdulio Gaviria va reaccionar acusant Peñate d'haver traït al 
president Uribe i ell mateix, a qui considerava un amic, però no va desmentir l'assenyalament de 
ser el responsable de l'escàndol de les " chuzadas del DAS ". A més en un altre dels cables filtrats, 
l'ambaixador Brownfield assegura que el Govern del president Uribe va promoure un tipus de 
relacions amb Veneçuela, que consistia a mantenir la cordialitat i no involucrar-se en disputes 
però alhora realitzar accions encobertes de persecució a les guerrilles en territori veneçolà. 
Respecte a això el senyor Brownfield va citar paraules textuals de José Obdulio Gaviria, qui 
hauria dit que actuem com uns "perfectes hipòcrites". Finalment, la Cort Suprema de Justícia va 
condemnar a una pena de set anys de presó al Mario Uribe Escobar, cosí de l'ex president Álvaro 
Uribe Vélez, pels seus provats nexes amb el paramilitarisme. El Tiempo, El Espectador, El 
Colombiano, Caracol – Radio, RCN – Radio, Semana, CMI – Tv, BBC, El Nuevo Herald, 
29/01/11 – 24/02/11 
 
 


