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El Govern va presentar davant els mitjans de comunicació proves de vida de dotze membres 
de la força pública, dels tres agents nord-americans, del senador Luis Eladio Pérez i d’Ingrid 
Betancourt, que van ser confiscades a tres presumptes membres de la guerrilla de les FARC. 
Les proves de supervivència que estan incloses en cinc vídeos gravats recentment i en una 
extensa carta d’Ingrid per la seva família, han causat un impacte profund ja que reflecteixen un 
penós estat dels segrestats. Els vídeos sense àudio anaven a ser entregats al President Hugo 
Chávez, així ho va afirmar la Senadora Piedad Córdoba qui va agregar que aquests van ser 
confiscats amb antelació a la data que diu el Govern per la intel·ligència militar i retinguts 
deliberadament perquè el mandatari veneçolà no els pogués lliurar, tal com s'havia compromès, 
al President Nicolás Sarckozy en la visita que va fer a França el passat 23 de novembre. El 
Govern rebutja l'asseveració de la Senadora Córdoba i puntualitza que les proves anaven 
dirigides a altres membres de les FARC per a ser editades i no al President Chávez. La 
Senadora Córdoba i la mare d’Ingrid afirmen que les proves són la demostració que la mediació 
del President Chávez anava ben encaminada i començava a donar resultats i demanen al 
Govern restablir la mediació de manera immediata. El Govern respon que la decisió no té 
reversibilitat i insisteix que el procés de mediació s'havia desviat, per la qual cosa tota la gestió 
per a assolir la llibertat dels segrestats queda en mans de l'Alt Comissionat per a la Pau. 
També revela que sol·licitarà al President Sarckozy la facilitació per dissenyar fórmules que 
permetin l'alliberament dels segrestats. Entretant el Govern ha emprès una intensa tasca 
diplomàtica a la recerca de suport a les gestions en aquest sentit. El President Uribe ha parlat 
amb onze mandataris, entre els quals es troben els Presidents Bush d'EEUU, Sarckozy de 
França, Tabaré Vásquez d'Uruguai, M. Bachelet de Xile, Calderón de Mèxic, Antonio Elías 
Saca d'El Salvador, Kitchner d'Argentina i Correa d'Equador. D'altra part el Govern informa que 
l'Alt Comissionat per a la Pau viatjarà a França per a presentar al President Sarckozy una 
iniciativa per a rellançar l'acord humanitari. Aquesta consisteix en un decret que autoritza a 
Restrepo perquè intenti un encontre directa amb les FARC i un marc jurídic per a l’excarceració 
de guerrillers de les FARC presos en presons colombianes. El decret estableix que la trobada 
de Restrepo amb les FARC podrà realitzar-se en qualsevol lloc del país sempre que s'avanci 
sense necessitat d'aclarida. El Ministre de l'Interior Holguín Sardi no descarta que es pugui 
realitzar una trobada entre Marulanda i el President Sarckozy. També el President Uribe 
planteja que de ser indispensable una trobada amb Marulanda, per a tirar endavant l'acord 
humanitari, ell està disposat a anar-hi. Els familiars dels segrestats, enmig de l'impacte per 
l'estat dels seus familiars captius i de la cancel·lació abrupta de la mediació del President 
Chávez, expressen que tenen reserves sobre l'èxit d'aquest nou enfocament i gestió del Govern. 
Fonts diplomàtiques franceses afirmen que han plantejat al Govern colombià no avançar cap 
acció militar de rescat dels segrestats i accepten acompanyar al President Uribe en aquesta 
gestió de facilitació. D'altra part el comandant de les FFAA, General Padilla de León, afirma que 
mantindran vigent l'alternativa de rescat dels segrestats, ja que aquest és el seu deure, però 
que acataran qualsevol disposició que prengui el President Uribe com a cap Suprem de les 
FFAA. Presidencia, El Tiempo, El Espectador, Semana, El Nuevo Siglo, El Colombiano, 
TELESUR – TV, BBC, ABP, Caracol – Radio, RCN – Radio, El País – España, Cadena SER – 
Radio – España 30/11/07 – 05/12/07 
 
El primer comandant de la guerrilla de l’ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, assegura que estan 
en disposició de signar un acord que doni inici a negociacions amb el Govern del President 
Uribe, però que sota cap circumstància es localitzaran territorialment ni subministraran la 
identitat dels seus membres, tal com ho exigeix el Govern com a condició per a verificar un 
acord de cessament de foc i hostilitats. Afirma el dirigent guerriller que hi ha un altre ambient a 
Amèrica llatina i que encaren aquesta realitat amb entusiasme per a signar una pau digna que 
permeti superar la guerra i construir la justícia social. D'altra part a la pàgina web d'aquesta 
organització, el COCE qüestiona al President Uribe pel trencament de la mediació que 
realitzava el President Chávez i l’acusa de mentir-li al país, doncs des del mateix Govern han 
vingut tots els obstacles per a fer fracassar les mediacions i bons oficis de tercers per a 
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l'assoliment de l'acord humanitari. El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, TELESUR – TV, 
CMI – TV, Insurrección – ELN, ARGENPRESS, 01 – 05/12/07 
 
El Govern revela que el procés de desmobilització dels grups paramilitars li ha costat al país 
227 mil milions de pesos, equivalents a 108 milions de dòlars, on s'inclou l'ajuda econòmica pel 
sosteniment personal que se'ls ha donat a cadascun dels seus membres durant 18 mesos. L'Alt 
Comissionat per a la Pau diu que en terme mitjà s'han gastat 600 mil pesos, equivalents a 286 
dòlars, per cada desmobilitzat, que és el que costa desarmar i desmobilitzar a una persona, 
traient-la de la il·legalitat amb la seva deguda identificació civil i militar. La resta de la despesa 
s'ha invertit en sosteniment dels desmobilitzats. D'altra part, el Jutge que avançava el procés 
contra el General Jaime Humberto Uscátegui, per la massacre de Mapiripán, va decidir declarar 
absolt a l'imputat. Aquest veredicte ha causat impacte profund en la Unitat de drets Humans de 
la Fiscalia ja que existeixen proves irrefutables que el general Uscátegui i altres alts oficials 
coneixien amb antelació els desplaçaments per via aèria dels paramilitars, uniformats i armats, 
des del departament de Córdoba fins al Meta i dels plans de “neteja” que es proposaven 
realitzar en aquesta regió. Aquest despatx de la Fiscalia va anunciar que apel·larà la sentència 
del Jutge i va sol·licitar al més alt Tribunal de justícia investigar al funcionari. Per la seva banda 
organismes de defensa de drets humans i familiars de les víctimes rebutgen l'absolució del 
General, demanen que el jutge sigui investigat i clamen a organismes internacionals de drets 
humans i de justícia assumir aquest cas per a evitar que quedi impune. El General Uscátegui, 
en declaracions a la premsa assenyala que el veritable responsable és l’Ex–General Rito Alejo 
Del Río per no haver impedit que la massacre es cometés, sabent que ocorreria. D'altra part la 
Fiscalia General de la Nació va decidir obrir investigació contra el Vicepresident Francisco 
Santos pels seus vincles amb el paramilitarisme, a partir que el cap paramilitar Salvatore 
Mancuso confessés haver-se reunit en diverses ocasions amb Francisco Santos i d'haver-li 
sol·licitat, a Mancuso, la creació d'un bloc d'autodefenses a Cundinamarca, el qual 
posteriorment es va crear i va ser denominat com a Bloc Capital de les AUC. Caracol – Radio, 
Presidencia, CMI – TV, El Tiempo, 30/11/07 – 04/12/07 

 

 

 


