
COLÒMBIA SETMANAL, del 23 al 29 de Novembre del 2007 
Resum setmanal de notícies sobre el conflicte armat i la construcció de pau 
Escola de Cultura de Pau de la UAB1 
 
Enmig d'una inusitada controvèrsia en la qual s'han acusat mútuament i desqualificat els 
Presidents de Colòmbia i Veneçuela, s'aprofundeix la crisi diplomàtica derivada per la 
suspensió de la mediació que venia realitzant el President Chávez per l'acord humanitari. 
Chávez acusa a Uribe d'actuar sota pressió de la cúpula militar, del Govern d'EEUU i de 
l'oligarquia colombiana que no volen la pau de Colòmbia, a més qualifica a Uribe com a trist 
peó de l'imperi, i insinua que Colòmbia amb Uribe com a governant podria convertir-se en 
“cabeza de playa” per a atacar a Veneçuela i finalment remata dient que mentre Uribe sigui 
President no es relacionarà amb ell ni amb el seu Govern. El President Uribe acusa a Chávez 
d'incendiar el continent, de voler muntar un govern de les FARC a Colòmbia i de ser un 
legitimador del terrorisme. El titlla d’expansionista i de voler muntar el seu propi imperi a 
Amèrica Llatina aprofitant els forts ingressos que rep Veneçuela per la venda dels seus 
recursos petroliers, i adverteix que tal projecte no tindrà cabuda a Colòmbia. Enmig de tal 
bel·ligerància verbal Veneçuela va cridar a consultes al seu ambaixador a Bogotà, per a fer una 
avaluació integral de les relacions amb Colòmbia i demana als generals de les forces armades 
“estar en alerta en relació amb Colòmbia”. Davant d'això el Govern colombià assegura que, ara 
com ara, mantindrà el seu ambaixador a Caracas. D'altra part la suspensió de la mediació que 
realitzava el President Chávez i la conseqüent crisi diplomàtica han suscitat una allau de 
reaccions de diferents sectors polítics, gremials, empresarials, de familiars de presos i 
segrestats i d'alguns països. Així, tots sense excepció criden als mandataris a suspendre els 
greuges públics i a donar tràmit per via diplomàtica i no pels micròfons a les diferències, també 
proposen que acudeixin a un tercer que actuï com a “amigable componedor” per a superar la 
crisi. Iván Márquez, membre del Secretariat de les FARC, titlla de miserable l'actitud del 
President Uribe al suspendre la mediació humanitària del President Chávez i la Senadora 
Pietat Córdoba, “quan la batalla humanitària de Chávez estava a punt de tenir els primers 
resultats”. La Senadora Córdoba, en la seva compareixença davant el Congrés, va expressar 
que les FARC s'estaven “baixant de l’inamovible de l'aclarida dels municipis de Florida i Prada”, 
que s'havien compromès a alliberar alguns presoners abans de desembre i a iniciar un procés 
de pau en el mes de gener. El President Uribe havia qüestionat a la Senadora de conspirar 
amb les FARC sobre un govern de transició, al que va respondre la Senadora qualificant de 
calumniosa tal acusació. Entretant, la Cort Suprema de Justícia va obrir procés en contra de la 
Senadora Córdoba per traïció a la pàtria, per les seves declaracions en un seminari 
internacional realitzat a Mèxic l’11 de març de 2.006, on va convidar als governs 
llatinoamericans a trencar relacions amb el Govern de Colòmbia, perquè està presidit per un 
home compromès amb les màfies del narcotràfic i amb la creació del paramilitarisme. D'altra 
part, el Govern de França demana al President Uribe mantenir els esforços per arribar a l'acord 
humanitari i ofereix el recurs d'asil a la Senadora Córdoba arran de que s'han incrementat les 
amenaces contra la seva vida. L'Alt Comissionat per a la Pau, L. C. Restrepo, diu que el 
President li ha ordenat concentrar en les seves mans tot el relacionat amb el tema de 
l'intercanvi humanitari, que no es recorrerà a cap altra mediació i que el Govern ja no insistirà 
en un acord humanitari sinó en la recerca d'una “solució humanitària”, per a això ofereix 
afavoriments judicials i de reintegració a la societat als comandants de fronts de les FARC que 
alliberin a segrestats en el seu poder, sense passar, necessàriament, per un acord entre el 
Govern i la cúpula d'aquesta guerrilla, encara que va agregar que “anem a treballar estretament 
amb França en la recerca d'una fórmula” per a negociar un intercanvi d'ostatges per presos 
rebels. El Govern assegura que segons fonts d'intel·ligència militar, les FARC presentaran 
proves de supervivència dels segrestats, les quals serien lliurades al President Chávez abans 
del pròxim diumenge, dia que es realitzarà a Veneçuela el referèndum per a la reforma 
constitucional promoguda pel govern. Presidencia, El Tiempo, El Espectador, Semana, El 
Colombiano, El Nuevo Siglo, El Nacional – Venezuela, CMI – TV, TELESUR – TV, Caracol – 
Radio, RCN – Radio, APORREA, ABP, BBC, El País – España, El Nuevo Herald, 
ARGENPRESS, Rebelión, 23 – 29/11/07 
 
La decisió presa pel president Uribe de trencar la mediació que realitzava el President Chávez, 
també afectarà el procés de diàleg amb l’ELN, així ho estimen analistes polítics i personalitats 
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molt properes a aquest procés de diàleg, el qual està interromput des del mes d'agost i que té 
previst una trobada de les comissions negociadores a mitjans de desembre. Tal trobada va ser 
convinguda entre l'Alt Comissionat per a la Pau i Antonio García, amb la mediació del President 
Chávez. L’ex–canceller i membre de la Comissió de Facilitació Civil, Augusto Ramírez Ocampo, 
diu que si aquesta trobada no es realitza a l’Habana, es corre el risc de no realitzar-se, ja que la 
crisi diplomàtica no permet el diàleg adequat per a realitzar-la. El Comando Central de l’ELN 
fustiga al Govern d’Uribe per doblegar-se davant les pressions de qui no volen la pau a 
Colòmbia i dels EEUU que busquen enderrocar el Govern de Chávez utilitzant a Colòmbia com 
a “cabeza de playa”. L'Alt Comissionat per a la Pau diu haver lliurat a l’ELN un text que conté el 
que podria ser l'acord base, que integra les propostes de l’ELN i del Govern que ja han estat 
prèviament acceptades per les parts i que a més van lliurar un annex amb alternatives 
metodològiques per a avançar en el procés. Diu el Govern que ja és hora de prendre decisions 
i que espera que aviat se signi l'acord base per a passar de manera immediata en un 
cessament de foc i hostilitats verificable i en la preparació de la Convenció Nacional. Entretant 
alguns membres de la Comissión de Garantes de Casa de Paz, diuen que l’ELN no ha de 
deixar-se afectar per la crisi actual i que ha d'actuar amb autonomia respecte de les FARC. 
Presidencia, Alto Comisionado para la Paz, El Tiempo, El Espectador, Semana, El Colombiano, 
El Mundo – Medellín, Vanguardia Liberal, El Nuevo Siglo, Caracol – Radio, RCN – Radio, 
TELESUR – TV, CMI – TV, Insurrección – ELN, Rebelión, 23 – 29/11/07 
 
El Govern a través del Ministre d'Hisenda, Oscar Iván Zuluaga, anuncia que Colòmbia farà una 
de les majors importacions de material de guerra de la seva història. Les compres tindran un 
cost de 1.600 milions de dòlars i té el propòsit de ser emprades en la lluita contra la guerrilla. 
Segons fonts militars “el balanç d'aquesta guerra depèn que tinguem aquesta disponibilitat 
d'equips l'any vinent”, per al ministre Zuluaga “aquesta inversió significarà un avanç definitiu 
contra els terroristes”. Aquest anunci, genera inquietud a la regió, tenint en compte la crisi 
diplomàtica amb Veneçuela, enfront de la qual el ministre diu que la compra d'aquest material 
bèl·lic havia estat definida amb molta antelació. Se suma a aquest temor la decisió del Govern 
de Brasil d'augmentar la despesa militar per a la renovació i modernització de material de 
defensa i els forts dispositius que el Govern d'Equador està desenvolupant a la frontera amb 
Colòmbia, que ho ha dut a incrementar en 7.000 soldats més, completant un total de 14.000, 
per a exercir control en els 700 quilòmetres de frontera comuna. Aquesta última mesura ha 
estat motivada pels forts combats que s'han presentat en territori equatorià entre forces 
combinades de FARC i ELN contra tropes equatorianes. En els últims 15 dies s'han presentat 
successius combats resultant 2 guerrillers morts i un nombre indeterminat de soldats ferits. A 
més el Govern de l'Equador revela que la crisi humanitària que ja existia pel desplaçament de 
colombians que han creuat la frontera fugint de la guerra a Colòmbia, s'agreuja amb el 
desplaçament de camperols i indígenes equatorians pels combats i tràfic de tropes a la zona de 
frontera. El Govern d'Equador demana al Govern colombià extremar els controls a la frontera i 
que no se'ls involucri en el conflicte intern colombià. El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, 
Diario del Sur – Pasto, El Nuevo Siglo, Caracol – Radio, RCN – Radio, El Comercio – Quito, El 
Periódico, 23 – 29/11/07 
 

 

 


