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L'Alt Comissionat per a la Pau, L. C. Restrepo, va informar que ha cancel·lat el seu viatge a 
França per a reunir-se amb el President Sarckozy, amb qui tractaria sobre la seva participació 
en les negociacions de l'acord humanitari, per disposició d'aquest país, tan bon punt un alt 
funcionari de la Cancelleria francesa declarés que el seu Govern no havia concertat aquesta 
trobada, i desconeixia la suposada proposta que el mandatari es reunís amb Marulanda i que 
“el President Sarckozy desitja no precipitar-se” i a més “la presidència francesa no té la intenció 
de ser instrumentalitzada”. Seguidament el Govern colombià va declarar que mai va proposar 
un paper mediador o facilitador al Govern de França. D'altra part, de forma sorprenent el 
President Sarckozy en missatge televisiu es dirigeix a Marulanda per sol·licitar-li l'alliberament 
d’Ingrid Betancourt, advertint-li que sota cap consideració ideològica o política es justifica la 
retenció de persones en condicions d’inhumanitat, i agrega que s'implicarà profundament en la 
recerca de la solució política del conflicte armat. El President Sarckozy també va demandar la 
solidaritat del President Néstor Kirchner dient-li que “per a arribar al meu objectiu tinc el suport 
de tots els francesos, necessito també el seu”. Les declaracions del President Sarckozy van ser 
protegides pel primer Ministre d'Itàlia, Romano Prodi, qui va expressar la seva solidaritat amb 
tots els segrestats i se suma a la demanda de Sarckozy per l'alliberament de tots i 
especialment d’Ingrid a qui qualifica com “ciutadana honoraria de Roma”. La guerrilla de les 
FARC respon a la crida del mandatari francès agraint la seva intervenció però deixant clar que 
el bescanvi de presoners ha de donar-se amb l'alliberament total dels seus militants presos a 
canvi dels retinguts en el seu poder, entre els quals es troben Ingrid Betancourt i tres agents 
militars nord-americans, i insisteixen en la desmilitarització dels municipis de Florida i Pradera 
per a avançar allí les converses i l'acord humanitari. Entretant, els Presidents d'Argentina, 
entrant i sortint, Néstor Kirchner i Cristina Fernández de Kirchner durant els actes de traspàs de 
govern, es van reunir amb Yolanda Pulecio de Betancourt, mare d’Ingrid i amb la Senadora 
Pietat Córdoba a qui van expressar la seva solidaritat, també la nova mandatària es suma al 
suport internacional perquè l'acord humanitari es realitzi i els segrestats obtinguin la llibertat 
ràpidament i ofereixen els seus bons oficis perquè això s'assoleixi. D'altra part, el President 
Uribe revela que per sol·licitud de l'episcopat colombià ha acceptat la creació d'una “zona de 
trobada” per a l'acord humanitari, però amb unes condicions precises: que no sigui major de 
150 quilòmetres quadrats, que sigui per 30 dies, que allí no hi hagi presència de persones 
armades i que sigui verificada per una comissió internacional. La proposta del Govern, si bé 
s'aparta de l’inamovible de no buidar cap territori, és una reducció en àrea respecte de la 
proposta que formulessin dos anys abans el grup de països facilitadors, França, Espanya i 
Suïssa, i que havia estat acceptada pel govern. Aquesta proposta contemplava una àrea 
desmilitaritzada de 200 quilòmetres. El President Uribe emfatitza que l'episcopat és l'únic 
autoritzat per a realitzar aquesta nova tasca de mediació davant de les FARC i revela que el 
Govern convida a guerrillers i comandaments mitjos de les FARC a desertar i alliberar 
segrestats a canvi de beneficis judicials, econòmics i per a la reinserció social. A la vegada, el 
Governador de el Valle, Angelino Garzón, proposa que la zona de trobada sigui localitzada en 
el corregiment de El Retiro, que queda en l'àrea general dels municipis de Florida i Pradera. Els 
gremis econòmics expressen el seu recolzament a la proposta del Govern i demanen a les 
FARC respondre positivament a aquesta iniciativa. Els Presidents Daniel Ortega de Nicaragua, 
Rafael Correa d'Equador, Ignacio Lula Dóna Silva de Brasil, Tabaré Vásquez d'Uruguai i 
Michelle Bachelet de Xile, ofereixen el seu recolzament al Govern en el tràmit de l'acord 
humanitari i demanen a les FARC l'alliberament dels segrestats abans que acabi l'any. D'altre 
banda, La Cort Constitucional i el Procurador General de la Nació fan una crida urgent perquè 
s'assoleixi un gran consens nacional entre les diferents forces polítiques i socials del país, amb 
la finalitat de trobar una solució humanitària que permeti l'alliberament dels segrestats. A la 
data les FARC no han respost a la proposta del Govern, però es tem que sigui en els mateixos 
termes que li van respondre al President Sarckozy, diuen experts coneixedors del tema. 
Finalment, el President d'Equador, Rafael Correa, va declarar que el seu país es mantindrà 
“neutral” en el conflicte intern que es registra a Colòmbia i diu estar disposat a col·laborar en la 
seva solució negociada, sempre que les parts enfrontades l'hi demanin. El Tiempo, El 
Espectador, Semana, Voz, El Colombiano, El Nuevo Siglo, Caracol – Radio, RCN – Radio, CMI 
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– TV, TELESUR – TV, APORREA, El Clarín – Argentina, El Mercurio – Chile, El País – España, 
06 – 13/12/07 
 
El Comando Central de l’ELN va declarar que el procés de pau amb el Govern és incert i que 
les converses es troben al llimbs, arran de que el Govern decidís unilateralment trencar l'acord 
de convocar al President Chávez perquè complís una tasca facilitadora entre les dues parts. 
Tal acord havia estat convingut el passat 31 d'agost i el trencament del “mateix demostra que el 
règim colombià està més acostumat a les imposicions que al desenvolupament de consensos i 
respecte d'acords”, diu en un comunicat oficial d'aquesta organització guerrillera, que a més 
planteja que les peticions d'extradició que ha sol·licitat el govern d'EEUU per a cinc militants de 
l’ELN, són un obstacle per a l'avanç del procés de pau. Manifesta, l’ELN, estar disposats a 
continuar la recerca de camins per a la solució política del conflicte polític, social i armat i la 
recuperació de la sobirania i la democràcia. Insurrección – ELN, El Tiempo, El Espectador, El 
Mundo – Medellín, El Colombiano, El Nuevo Siglo, Caracol – Radio, CMI – TV, TELESUR – TV, 
06 – 13/12/07 
 
El cap paramilitar Ramón Isaza revela que un considerable número de paramilitars 
desmobilitzats s'han rearmat i van reorganitzar les “autodefenses del Magdalena Medio”, entre 
els quals es troba el seu fill Oliverio, conegut amb l'alies de “terror”. La sorprenent confessió de 
Isaza la fa en una compareixença davant la justícia motivat pel temor de perdre els beneficis 
jurídics que la Llei de Justícia i Pau li ha atorgat. Simultàniament l'alcalde electe de Valledupar, 
Rubén Carvajal, va denunciar que en el departament del Cesar el paramilitarisme s’està 
reorganitzant sota el nom de “noves AUC del Cesar”. Entretant l'alcalde de Medellín, Sergio 
Fajardo va denunciar que els paramilitars desmobilitzats estan sent incorporats a bandes de 
distribució de drogues en la ciutat. D'altra part, l'ONG Mesa de Treball Dona i Conflicte Armat, 
va presentar el seu VII informe sobre violència sociopolítica contra dones, joves i nenes a 
Colòmbia, en el qual revela que 250 dones van ser assassinades o desaparegudes a les mans 
de paramilitars durant el període comprès entre desembre de 2002 i abril de 2007, temps 
durant el qual va transcórrer el procés de pau entre les AUC i el Govern. Diu a més, l'informe, 
que les dones manquen de garanties per a fer valer els seus drets com a víctimes enfront de la 
Llei de justícia i Pau. D'altra part, segons xifres de la Comissió Nacional de reparació i 
Reconciliació, CNRR, revela que des de l'entrada en vigor de la Llei de Justícia i Pau, Juliol de 
2005, van ser assassinades set persones i 250 amenaçades per tractar-se de víctimes que 
buscaven la restitució dels seus béns i l'aclariment de la veritat. D'altre banda, l'expresident – 
del Congrés de la República Luis Humberto Gómez Gallo va ser capturat pels seus vincles amb 
el paramilitarisme, dins de l'escàndol de la parapolítica. Aquest congressista és un important 
aliat de les forces polítiques que protegeixen al Govern. Finalment, un article periodístic 
publicat en el Nuevo Herald torna a relacionar a la família del President Uribe amb el narcotràfic. 
L'article assegura que “en una declaració juramentada de 1984 la germana de Rodrigo Lara 
Bonilla va citar el cas d'un helicòpter confiscat en un gegantesc laboratori de cocaïna en el sud 
de Colòmbia, que segons informació del Govern era propietat d'Alberto Uribe Serra, pare del 
President Álvaro Uribe Vélez”. El Nuevo Herald assegura que aquesta declaració va ser 
rendida el juliol de 1984 arran de l'assassinat del Ministre de Justícia Rodrigo Lara Bonilla, qui 
considerava que Alberto Uribe Serra estava vinculat amb el narcotràfic. El Tiempo, El 
Espectador, El Nuevo Siglo, El Nuevo Herald, CMI – TV, Caracol – Radio, RCN – Radio, 07 – 
13/12/07 


