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Després de l'alliberament de Clara Rojas i Consuelo González de Perdomo, el President de Veneçuela, Hugo 
Chávez, va sorprendre al proposar i demanar al govern de Colòmbia i altres governs del món, que les 
guerrilles de les FARC i ELN siguin retirades de les llistes terroristes i se'ls reconegui l'estatus de forces 
bel·ligerants, ja que, al seu criteri, són veritables forces insurgents que tenen un projecte polític i bolivarià. 
Argumenta que la inclusió d'aquestes organitzacions a les llistes va ser pressionada pel govern dels EEUU, la 
qual cosa s'ha convertit en un obstacle per a la solució política del conflicte a Colòmbia. Tal plantejament ha 
generat diverses reaccions, a saber: el govern d'EEUU i la UE coincideixen a assegurar que és un error treure 
a aquestes organitzacions de les llistes, que són els actes terroristes que cometen els quals qualifiquen a 
aquestes organitzacions. A aquesta posició s'han sumat els governs d'Espanya, Gran Bretanya, Alemanya i 
Canadà, mentre que França planteja que liderarà la retirada de les llistes terroristes de la UE, sobre la base 
que s'alliberin els segrestats, es deixin de cometre actes terroristes i s'iniciï un procés de pau. A la vegada el 
President Álvaro Uribe assegura que deixarà d’anomenar terroristes a aquestes organitzacions si es 
decideixen a iniciar un procés de pau i alliberen els segrestats. Entretant, el President de Nicaragua, Daniel 
Ortega, es va sumar a la posició del President Chávez. D'altra part, alts funcionaris del govern colombià i alts 
oficials asseguren que abans del 2010 les forces de l'Estat hauran derrotat a les FARC i el que quedi d'elles 
seran forçades a pactar la pau i que per a això vénen impulsant un pla estratègic denominat “la fi de la fi”, que 
consisteix en el desplegament de més de 14.000 efectius en un àrea de 90.000 quilòmetres quadrats en el sud 
del país, fins a enfonsar les estructures de comandament de les FARC i consolidar la presència de l'Estat a 58 
municipis de la regió. A la vegada, el canceller colombià va donar a conèixer una nota de protesta per les 
declaracions del President Chávez, les quals qualifica d'ingerència en els assumptes interns i li demana cessar 
en les seves agressions a Colòmbia. D'altre banda, Monsenyor Luis Augusto Castro, President de la 
Conferència Episcopal Colombiana, diu que ja han contactat a les FARC, a qui formularan la proposta de 
convenir una zona de trobada en algun lloc del territori per a realitzar les negociacions de l'intercanvi 
humanitari. També, fonts properes a l'Església asseguren que l'Episcopat realitza gestions al Vaticà amb la 
finalitat de comprometre al Papa Benet XVI en les gestions de l'intercanvi humanitari i la pau a Colòmbia. 
Igualment, un portaveu de la cancelleria francesa assegura que ja es troben a Colòmbia els representants de 
França, Suïssa i Espanya, països facilitadors per a l'acord humanitari, i esperen donar continuïtat a les seves 
gestions enfront de les FARC. A aquestes iniciatives se suma la del President H. Chávez que planteja la 
conformació d'un grup de països amb funcions de bons oficis, similar al Grupo de Contadora que en el passat 
va estar conformat per Colòmbia, Veneçuela, Panamà i Mèxic, i que va complir un paper determinant en la pau 
de Centreamèrica i en l'estabilitat en la regió. D'altre banda el President de Brasil, Luis Ignacio Lula Da Silva, 
va oferir el seu suport i el territori del seu país per a les converses de pau i de l'acord humanitari. Tres 
senadors demòcrates del Congrés dels EEUU, diuen estar disposats a reunir-se amb les FARC en el marc de 
les negociacions de l'acord humanitari, sempre que comptin amb l'aval del govern colombià. Finalment, la 
Presidenta del senat de Colòmbia demana a les FARC que permeti l'ingrés d'una missió mèdica del CICR fins 
als campaments on mantenen als ostatges, per a brindar-los atenció mèdica i avaluar els seus estats de salut. 
El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, El Nuevo Siglo, Semana, TELESUR – TV, CMI – TV, Alo Presidente 
– Venezuela, El Nacional – Venezuela, APORREA, El país – España, El Nuevo Herald, El Clarín – Argentina, 
ARGENPRESS, 12 – 17/01/08 

 
El Senador Demòcrata William Delahunt, del Congrés dels EEUU, es va reunir amb diversos caps paramilitars 
detinguts en la presó de Itagui, per a tractar el tema dels vincles d'empreses nord-americanes amb el 
paramilitarisme. Al concloure la reunió, va declarar el parlamentari que el cas de la multinacional bananera 
Chiquita Brand, és només la punta de l'iceberg, i que els caps paramilitars confessaran els vincles amb altres 
empreses, les quals a més de proporcionar-los diners, també els van donar ajudes en armes. Va dir a més que 
aquest comportament de les empreses es repeteix en altres regions del món. El Tiempo, El Colombiano, 
Caracol – Radio, El Mundo – Medellín, El Espectador, 16 – 17/01/08 
 
L'Institut Colombià de Benestar familiar, ICBF, i l'Organització Internacional per a les Migracions, OIM, van 
signar un conveni per a prevenir el reclutament forçós de menors, per part dels grups alçats en armes. Els 
acords pactats van des de l'assistència als menors que han estat víctimes d'aquesta situació, fins a d’educació i 
intervenció per a prevenir que els menors siguin captats mitjançant l'engany, l'amenaça i la promesa econòmica. 
El conveni tindrà un valor de 20 milions de dòlars. El Colombiano, El Espectador, 15 – 17/01/08 
 
Un informe del Banc Mundial estableix que de no ser pel perllongat conflicte armat a Colòmbia, avui l'ingrés d'un 
colombià comú seria 50% més alt que fa 20 anys i que almenys 2.5 milions d’infants viurien per sobre de la línia 
de pobresa. Diu el BM que el conflicte està cobrant un alt preu als colombians i aprofundeix la desigualtat, 
arribant a ser una de les més altes d’Amèrica Llatina, el que s'evidencia en el fet que el 60% de l'ingrés nacional 
és absorbit només pel 20% de la població. Diario del Sur – Nariño, 12/01/08 
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