
COLÒMBIA SETMANAL, del 22 de juny al 5 de juliol del 2007 
resum setmanal de notícies sobre el conflicte armat i la construcció de pau 
Escola de Cultura de Pau de la UAB1 
 
El Comando Conjunt d'Occident de la guerrilla de les FARC, afirma que 11 dels 12 diputats del 
Valle del Cauca que estaven en el seu poder van morir en el foc creuat entre els seus homes i 
efectius d'un grup armat sense identificar. Raúl Reyes, dirigent de les FARC, es compromet a 
cooperar per a lliurar els cadàvers als seus familiars, sempre que es suspenguin les operacions 
militars a la regió on va succeir l'atac. El fet ha estat condemnat pel govern, per portaveus dels 
partits polítics i socials, que estableixen la responsabilitat de les morts dels diputats a les FARC, 
al mateix temps que el Govern nega ser l'autor de l'atac. Amnistia Internacional es suma a la 
condemna i exigeix a les FARC i a l’ELN a alliberar a tots els segrestats en el seu poder. En un 
sentit semblant l'Episcopat colombià es pronuncia i commina al Govern i a les FARC a pactar 
sense dilació l'acord humanitari. A més, diferents organitzacions humanitàries, de familiars i de 
víctimes, així com d'oposició, exigeixen al Govern esclarir la veritat sobre les operacions 
militars amb finalitats de rescat. Entretant l’OEA i el CICR ofereixen els seus bons oficis per a 
recuperar els cadàvers. Espanya, Suïssa i França, que exerceixen de  facilitadors per a l'acord 
humanitari, proposen al Govern colombià convocar a la Comissión Internacional de Enquesta 
perquè investigui la mort dels diputats i les circumstàncies en que es van produir les seves 
morts. Aquesta proposta el Govern la rebutja, per considerar que la invocació d'aquest 
instrument li dóna estatut de bel·ligerància a les FARC. Anncol, El Tiempo, El País, El 
Espectador, Semana, 28/06/07 – 04/07/07 
 
El president A. Uribe insisteix en que no hi haurà desmilitarització per a un acord 
humanitari i demana als colombians manifestar-se a favor del seu posicionament, a condemnar 
a les FARC per les morts dels diputats i a que li exigeixin l'alliberament immediat de tots els 
segrestats. Aquestes declaracions les fa en els dies previs a les manifestacions que estan 
convocades a les principals ciutats del país, en repudi a la mort dels segrestats i per l'acord 
humanitari. D'altra banda, Gustavo Moncayo, pare del Cap Pablo Emilio en poder de les FARC 
des de la presa de la base de Patascoy el 1997, realitza una marxa des de Sandoná, Nariño, 
fins a Bogotá per clamar per l'Intercanvi Humanitari. Durant el trajecte, s'han sumat centenars 
de marxants i a cada població per les que passen són rebuts per manifestacions massives de 
gent que comparteixen el seu clam. El País – Cali, El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, 
El Colombiano, 26/06/07- 04/07/07   
 
La comissió de negociadors de la guerrilla de l’ELN liderada per Pablo Beltrán, proposa a 
l’ELN, a les FARC, als grups paramilitars, a les bandes urbanes i a tots els actors armats i 
formes de violència a Colòmbia, a fer un alt a la guerra i un pacte per la vida, i crida a que 
es realitzi l'intercanvi humanitari. Aquesta crida va ser contestada pel grup de caps paramilitars 
reclosos a Itagüí, que agreguen que és necessari un acord urgent per la pau i la reconciliació, 
al mateix temps que advoquen per una solució política per a l'alliberament de tots els 
segrestats a Colòmbia. Entretant, Beltrán anuncia que aspira que en el mes de juliol es signi 
l'acord de cessament de foc i d'hostilitats entre el govern i l’ELN, amb el compromís d'alliberar a 
tots els segrestats en el seu poder, alhora que esperen l'alliberament de presos de l’ELN i ser 
retirats de la llista d'organitzacions terroristes. El País, El Tiempo, Caracol - Radio, La W - 
Radio, El Heraldo, Rebelión, 28/06/07 - 04/07/07 
 
Amnistia Internacional estableix que en els últims 15 anys han estat assassinats 2.245 
sindicalistes, 3.400 ha rebut amenaces i 138 han desaparegut. Darrere de la majoria 
d'aquestes agressions estan les forces paramilitars protegides per l'Exèrcit i forces de seguretat. 
També afirma que durant el temps de govern de A. Uribe s'han produït 512 assassinats de 
sindicalistes. AI commina al Govern a donar garanties per a l'activitat sindical, a respectar la 
vida i integritat dels seus membres i a frenar la impunitat pels crims contra els mateixos. El 
nuevo Siglo, El Espectador, El Tiempo, 04/07/07 
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