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Es desplega una intensa activitat política i diplomàtica per a assolir l'acord humanitari entre la guerrilla 
de les FARC i el Govern, amb el propòsit que tan segrestats com presos obtinguin la llibertat. El 
President Hugo Chávez va rebre al Palau de Miraflores a familiars dels tres agents nord-americans 
presoners en mans de les FARC, en presència del President de la Conferència Episcopal Colombiana, 
Monsenyor Luis Augusto Castro i del Pare Darío Echeverri. Prèviament ho havia fet la Senadora Piedad 
Còrdova dels EEUU, que va assegurar als familiars que els agents es troben vius i en bones condicions 
de salut, tal i com va afirmar Raúl Reyes durant l'entrevista amb la Senadora la setmana anterior. 
Simultàniament, l'Ambaixador dels EUA a Colòmbia, W. Brownfield, va dir que el Govern del seu país 
està disposat a escoltar qualsevol proposta de les FARC que comporti  la llibertat dels segrestats. 
Mentrestant, l'Alt Comissionat per a la Pau, L. C. Restrepo, va sortir al pas d’informacions imprecises i 
contradictòries d'altres funcionaris del Govern i va dir que el Govern protegeix el treball de facilitació de la 
Senadora Piedad Còrdova i de mediació del President Chávez. Al mateix temps i, en el marc de 
l'Assemblea General de l’ONU, el President A. Uribe es va reunir amb el President de França, N. 
Sarkozy, a qui li va expressar que no realitzarà cap retirada militar de territoris per a un acord 
humanitari, a la qual cosa el mandatari francès va demanar flexibilitat per a estudiar altres alternatives. 
Prèviament, el President Sarkozy havia revelat que ha sostingut diverses converses telefòniques amb el 
President Chávez per a oferir-li tot el seu recolzament i que el mandatari veneçolà viatjarà a França el 
novembre, per a avaluar el tema de l'intercanvi humanitari. D'altra banda, el President A. Uribe va 
sorprendre al proposar que a la trobada convinguda entre el President Chávez i dirigents de les FARC, hi 
assisteixin congressistes demòcrates i republicans dels EUA, proposta a la què el Govern nord-
americà no ha posat cap objecció però sobre la qual el President Chávez diu que caldrà consultar a les 
FARC. A més, l'Alt Comissionat per a la Pau expressa que pensa aprofitar la trobada entre el President 
Chávez amb portaveus de les FARC per a organitzar una reunió entre aquests i el Comissionat. Aquest 
darrer plantejament ha causat certa inquietud ja que les FARC condicionen qualsevol trobada amb el 
Govern a què es realitzi en territori colombià i concretament a la zona desmilitaritzada dels municipis de 
Florida i Prada. Així mateix, analistes polítics s'han mostrat sorpresos pel plantejament del President 
Uribe de no compartir una eventual excarceració de Simón Trinidad i de Sonia, que continuen 
detinguts als EUA. D'altra part, la Presidenta de Xile M. Bachelet, va oferir els seus bons oficis per a 
assolir l'acord humanitari i la pau a Colòmbia. Se li va sumar el President de la Cort Suprema de 
Justícia de Colòmbia, C. J. València Copete, que va expressar que aquesta institució protegeix les 
gestions que actualment s'estan portant a terme per a la consecució de la pau i la llibertat dels segrestats. 
CMI – TV, EL NUEVO SIGLO, EL COLOMBIANO, SEMANA, CARACOL – RADIO, TELESUR – TV, EL 
NACIONAL – VENEZUELA,    EL ESPECTADOR, 24 - 27/09/07. 
 
El Consell Nacional de la Pau (CNP)  ha creat una comissió encarregada d'articular en una política 
pública, els esforços que es realitzen des del Govern i el sector públic envers els programes de 
desenvolupament i de pau. Així mateix es crearà un altra comissió de caràcter permanent per al 
seguiment dels diàlegs de pau amb l’ELN. Aquestes van ser les conclusions de la reunió plenària 
realitzada a la Casa de Nariño i presidida pel ministre, amb funcions presidencials, C. Holguín Sardi. 
PRESIDÈNCIA, 26/09/07.  
 
La Cort  Suprema de Justícia demana una indagatòria sobre el Senador Mario Uribe Escobar, cosí del 
President A. Uribe, i a dos altres importants congressistes de la formació política del President, pels seus 
nexes amb el paramilitarisme ; amb aquesta determinació s'eleva a 37 el nombre de congressistes 
encausats pels seus vincles amb caps paramilitars. Mentrestant, el Fiscal General M. Iguarán, afirma que 
a Colòmbia sí que hi ha un conflicte armat intern i que no reconèixer-lo impedeix definir les conductes 
penals que atempten contra el DIH. Igualment, el Procurador General, I. Maya, va advertir que el procés 
de reparació a les víctimes dels paramilitars, està sent objecte d'estudi de les Corts Internacionals, 
per a assegurar que amb l'aplicació de la Llei de Justícia i Pau, es fa efectiva la reparació i es castiguen 
els crims comesos. ELNUEVO SIGLO, EL COLOMBIANO, EL TIEMPO, EL MUNDO - MEDELLÍN, 26 
27/09/07.  
 
El Comitè Executiu del Partit Laborista de Gran Bretanya, va instar al Primer Ministre, Gordon Brown, 
a suspendre tota l'ajuda militar a Colòmbia fins que l'Estat colombià apliqui plenament les reiterades 
recomanacions de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans. EL TIEMPO, 25/09/07. 
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