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L'Agencia Bolivariana de Premsa, ABN, en un ampli reportatge a Rodrigo Granda, destaca la 
seva presència en campaments guerrillers de les FARC on es va trobar amb Iván Márquez, 
membre del Secretariat d'aquesta guerrilla, i des d'allí expressa que la voluntat per a realitzar 
un acord humanitari és indeclinable, també revela que quan va ser segrestat a Caracas per a 
després ser venut a autoritats colombianes, aquestes van intentar subornar-lo perquè 
comprometés al President H. Chávez com auxiliador de les FARC. Entretant el mandatari 
veneçolà anuncia que diversos membres del Secretariat de les FARC ja es troben en terres 
de Veneçuela i que es va reunir amb alguns d'ells. Anuncia a més que M. Marulanda, 
màxim dirigent de les FARC, va donar l'ordre de lliurar proves de supervivència dels militars i 
polítics en el seu poder, notícia que ha generat entusiasme i expectació en els seus familiars, i 
que realitzarà les reunions que siguin necessàries amb “els portaveus de Marulanda fins a 
assolir l'acord de bescanvi”. Ha transcendit que un delegat del Govern de França va estar 
present en la trobada, el qual va transcórrer sense que el Govern colombià fos informat 
anticipadament, situació per la qual l'Alt Comissionat per a la Pau, L. C. Restrepo, va llegir un 
curt comunicat en el qual expressa la molèstia del Govern, per haver-se assabentat a través 
dels mitjans de premsa i no de manera directa com havia estat convingut. D'altra part, el 
Govern colombià sol·licitarà a la XVII Cimera de Països Iberoamericans, que es realitzarà a 
Santiago de Xile, una resolució de suport a les gestions que es porten a terme per a l'acord 
humanitari i per a l'establiment de la pau a Colòmbia. Mentrestant, i davant el desconeixement 
dels continguts de la reunió del President Chávez amb els delegats de les FARC, la Presidenta 
del Congrés anuncia que citarà a la Senadora Piedad Córdoba a una sessió reservada 
perquè informi sobre les seves gestions humanitàries. La Senadora no s'ha pronunciat sobre 
això, però si es va disculpar de participar en una trobada de dones colombianes a Madrid, 
que es van convocar per a estudiar la inclusió de la dona en la solució política del conflicte i per 
a donar suport als esforços que s'estan realitzant per la pau i l'acord humanitari. D'altra part, el 
President de Bolívia, Evo Morales, insta al les guerrilles colombianes a superar la lluita 
armada i deposar les armes, ja que “aquests grups, amb raó o sense raó s'han convertit en el 
millor pretext perquè la dreta, democràticament, guanyi les eleccions a Colòmbia”. El 
mandatari també ofereix els seus bons oficis per a la solució política negociada a Colòmbia. EL 
TIEMPO, EL ESPECTADOR, EL COLOMBIANO, EL NUEVO SIGLO, PRESIDENCIA, ALTO 
COMISIONADO PARA LA PAZ, EL NACIONAL – CARACAS, EL UNIVERSAL – VENEZUELA, 
APORREA, TELESUR – TV, ABP, BBC, 01 – 08/11/07 
 
El President H. Chávez anuncia que un alt dirigent de l’ELN es troba a Veneçuela i que es 
reunirà amb ell, en el marc de la mediació que el Govern de Colòmbia li va sol·licitar, per a 
contribuir a treure de l'estancament les converses de pau que el govern d’Uribe avança amb 
aquesta organització insurgent. Ha transcendit extraoficialment que l’ELN ja va concloure les 
seves consultes, però es desconeix el contingut de les seves decisions, part de les quals es 
poden inferir a partir de l'última publicació oficial del COCE, en la seva pàgina web, en la qual 
s'afirma que fidels al mandat del seu IV Congrés seguiran apostant a la sortida política al 
conflicte i diuen “Qui pertanyem a l'Exèrcit d'Alliberament Nacional, no vam ser parits per a la 
guerra, però igual que milers de colombians, els nostres somnis s'han vist ajornats per la 
pobresa, per la injustícia, per la desigualtat social. La nostra lluita seguirà sent armada fins 
que les condicions socials que ens van obligar a empunyar un fusell, es mantinguin”. D'altra 
part, el Govern assenyala la seva preocupació perquè percep que hi ha un interès en la 
guerrilla de l’ELN d'establir una aliança militar amb les FARC i diu que això posa en dubte la 
voluntat d'aquesta organització d'avançar cap a un procés de pau. EL NUEVO HERALD, CMI, 
CARACOL- RADIO, RCN – RADIO, APORREA, TELESUR – TV, EL TIEMPO, EL MUNDO – 
MEDELLÍN, INSURRECCIÓN – ELN,  01 – 08/11/07 
 
En les seves compareixences davant la justícia, el cap paramilitar Carlos Mario Jiménez, alies 
Macaco, s'atribueix l'autoria de 114 fets violents ocorreguts a Caquetá en els quals van ser 
assassinats més de 400 persones, elevant el nombre a prop de 2000 persones assassinades 
per ell en els 12 anys de pertinença a grups paramilitars. Macaco també lliurarà a la Fiscalia la 
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ubicació de 30 fosses comuns en les quals hi ha enterrades més de 300 víctimes. Per la seva 
banda, un altre cap paramilitar Éver Veloza, alies HH, confessa que els operatius de les forces 
sota el seu comandament eren coordinats amb la Força Pública i que s'establien freqüències 
de ràdio amb els comandos de Policia i de l'Exèrcit, a les regions on actuaven els blocs 
Bananero i Calima de les AUC, a més acusa al Senador Luis Fernando Velazco i al 
Governador del Cauca Juan José Chaux, d'haver tingut forts vincles amb ell i d'haver-se 
reunit en nombroses ocasions per a realitzar acords polítics. Entretant, el Secretari General de 
la OEA, José Miguel Insulza, afirma que davant de la desmobilització de grups paramilitars, 
sectors de narcotraficants van veure l'oportunitat de guanyar el control de zones de cultiu 
d'ús il·lícit i d'establir corredors per a l'exportació de cocaïna, a això se suma la 
preocupació que grups guerrillers vénen copant territoris que abans controlaven forces 
paramilitars, i demana al Govern major presència en aquestes regions on està compromesa la 
seguretat de les comunitats que les habiten. D'altra part, la revista d'anàlisi política més 
prestigiosa d'EEUU, Foreign Affairs, publica un article titulat “L'agonia d'Álvaro Uribe”, 
assenyala entre altres temes d'anàlisis com el fracàs del Pla Colòmbia, que la relació del 
President Uribe amb el paramilitarisme és “sospitosa”, tenint en compte de la generosa llei de 
justícia i pau que jutja els crims dels paramilitars i d'haver estat l'impulsor de les anomenades 
cooperatives de seguretat “Convivir”, quan va ser Governador d’Antioquia. Diu la revista que a 
pesar que el President Uribe és considerat pel govern d'EEUU com “el nostre més fort aliat i el 
nostre soci amb qui més es pot confiar a Amèrica Llatina”, genera serioses preocupacions al 
moment de prendre decisions sobre cooperació militar i pel tràmit del TLC. D'altra banda, la 
dirigent social de Barrancabermeja, defensora dels drets humans i directora de l'Organització 
Femenina Popular, OFP, Yolanda Becerra, va ser atacada per homes encaputxats a la seva 
residència, després de destruir les seves pertinences la van amenaçar de mort i van comminar 
a abandonar la ciutat en 48 hores. No és la primera agressió contra la líder popular ni contra 
aquest moviment civil i humanitari, al que li ha estat atorgat el Premi Per Anger 2007 pel 
govern de Suècia, com “un reconeixement internacional per les seves activitats a favor de la 
democràcia i la humanitat”. VANGUARDIA LIBERAL, EL COLOMBIANO, EL TIEMPO, 
SEMANA, EL NUEVO SIGLO, CARACOL – RADIO, CMI – TV, TELESUR – TV, 02 – 08/11/07 
 
La Fiscalia ha decidit reobrir 294 expedients de l'extermini de la Unión Patriòtica, després de 
més de 22 anys d'impunitat. L'ens acusador després de revisar 527 expedients ha considerat 
que existeixen raons fundades per a reobrir aquests processos pel genocidi polític d'una 
formació política, la UP, sorgida d'un acord de pau. Els 294 casos reoberts comprometen a 
paramilitars clarament identificats, alguns militars retirats, ramaders, narcotraficants i 
exfuncionaris públics. La Fiscalia també està revisant els expedients de casos preclosos per 
la Justícia Penal Militar, contra militars que van anar, en el seu moment, acusats de crims 
d'activistes i dirigents de la UP. D'altra part, el Consell d'Estat va condemnar al Ministeri de 
Defensa a pagar una forta indemnització als familiars del Secretari General del Partit 
Comunista José Miller Chacón, qui va ser assassinat a Bogotá el 1993, al considerar l'alt 
tribunal, que l'Estat va ser conscient al no prestar les mesures de seguretat necessàries per al 
dirigent assassinat i negligent en el moment d'investigar el crim, el qual va ser comès 
presumptament per membres de l'estament militar. Aquest mateix tribunal condemna a l'Estat 
a pagar 11.727 milions de pesos a les famílies de víctimes de la massacre de Filo Gringo, 
corregiment de El Tarra (Nord de Santander), i del desplaçament forçat i destrucció dels 
habitatges, comesos per forces paramilitars amb la complicitat de militars acantonats a la regió. 
El Consell d'Estat considera que la Força Pública no va prendre les mesures per a evitar els 
crims sabent que ocorrerien, doncs havia estat advertida amb antelació per la Defensoria del 
Poble, per autoritats civils i de l'Església i els mateixos habitants de la zona. Aquesta va ser 
només una de les 59 massacres que van cometre els paramilitars a la regió entre els mesos de 
maig i agost de 1.999. EL TIEMPO, EL ESPECTADOR, EL NUEVO SIGLO, EL MUNDO – 
MEDELLÍN, VANGUARDIA LIBERAL, LA OPINIÓN – CÚCUTA, TELESUR – TV, 05 – 08/11/07 

 

 


