
COLÒMBIA SETMANAL, del 25 al 31 de gener del 2008 
Resum setmanal de notícies sobre el conflicte armat i la construcció de pau 
Escola de Cultura de Pau de la UAB1 
 
Profunda preocupació va generar en l'opinió nacional i internacional l'ordre del President Álvaro 
Uribe als comandants de les FFAA, de localitzar els campaments guerrillers de les FARC on es 
trobin els ostatges i rodejar-los, per a posteriorment avançar “accions humanitàries” orientades 
a l'alliberament dels segrestats. Tal disposició ha estat considerada per analistes polítics 
d’incoherent, davant de la tasca diplomàtica que va realitzar el President Uribe a Europa, 
reclamant el suport internacional per a un acord humanitari. Els familiars dels captius diuen que 
l'ordre presidencial eleva el risc per a les vides dels ostatges, mentre que portaveus de la 
Cancelleria francesa asseguren que qualsevol temptativa de rescat militar no és admissible pell 
seu Govern i demanen al President Uribe donar prioritat a la solució negociada i no fer res que 
augmenti el risc per a la vida dels ostatges. Davant aquestes pressions el President Uribe 
puntualitza que la localització i rodeig no significa que es realitzarà cap rescat militar, però si 
seran útils per a exercir pressió per a un proper alliberament mitjançant acord humanitari. A 
aquestes preocupacions se suma la sentència de 60 anys de presó, que un jutge federal dels 
EEUU va proferir contra el dirigent de les FARC Simon Trinidad, que va ser extraditat pel 
govern de Colòmbia per a ser jutjat per la justícia nord-americana, ja que les FARC exigeixen el 
seu alliberament en el marc de l'acord humanitari. La sentència contempla una revisió de la 
mateixa amb possibilitats de ser reduïda, sobre la base que les FARC alliberin sense 
contraprestació alguna als tres agents d'EEUU presoners de les FARC des de fa més de tres 
anys. El Govern colombià nega qualsevol possibilitat que Simon Trinidad sigui part del grup de 
“canjeables” de concretar-se un acord humanitari. Entretant, la Senadora Pietat Córdoba 
assegura que l'acord humanitari i la pau a Colòmbia “passen per Caracas”, pel paper i 
legitimitat que les FARC li atorguen a les gestions que pugui realitzar el President Hugo Chávez. 
Per altra banda, el President Chávez proposa als països membres de l'ALBA, iniciativa 
d'integració llatinoamericana impulsada per Veneçuela alternativa a l’ALCA que fou promoguda 
per EEUU, concertar una estratègia comuna de defensa per a frenar les pretensions d'EEUU 
d'intervenir militarment a Amèrica Llatina. Assegura el President Chávez que el seu homòleg de 
Brasil, Luis Ignacio Lula Da Silva, es va mostrar recentment d'acord a crear un Consell de 
Defensa Sud-americà i que, en aquesta lògica es podria crear no només un Consell de 
Defensa de l'ALBA sinó unes Forces Armades de l'ALBA. La proposta ha estat rebuda amb 
inquietud pels Governs d'EEUU i de Colòmbia. D'altre banda, la forta presència militar 
veneçolana, amb desplegament d'unitats blindades i d'artilleria, a la frontera ha posat en estat 
d'alerta a les autoritats colombianes, tenint en compte dels intensos operatius que des del 
costat veneçolà es realitzen per a contenir el contraban d'aliments cap a Colòmbia i que 
contribueix al desproveïment en el país veí. Aquestes mesures, freqüents en temps de 
normalitat en les relacions de veïnatge, generen inquietud enmig de la crisi diplomàtica entre 
els governs de Colòmbia i Veneçuela. Finalment el Ministre de Defensa de Colòmbia, Juan 
Manuel Santos, assegura que les FARC han estat reduïdes a la meitat i que en l'actualitat la 
seva força no sobrepassa els 8.000 militants. Diu, a més, que els organismes d'intel·ligència 
han establert que en la guerrilla s’han produït fisures. Analistes polítics estimen que les FARC, 
a pesar d'haver rebut cops importants, estan forts, mantenen la seva estructura completa i no 
han estat derrotats militarment. El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, Semana, Caracol – 
Radio, TELESUR – TV, CMI – TV, BBC, El Nuevo Herald, 25 – 31/01/08 
 
La guerrilla de l’ELN va expressar la seva complaença per la decisió del parlament de 
Veneçuela, de reconèixer el caràcter polític de les FARC i de l’ELN i de donar suport al 
President Chávez, perquè aquestes organitzacions siguin reconegudes com a forces 
bel·ligerants i siguin retirades de les llistes d'organitzacions terroristes. Asseguren que el seu 
reconeixement com a força bel·ligerant posa de relleu la necessitat de pactar amb el Govern un 
“acord de regulació de la guerra”, com a punt de partida per a encarar un procés de pau. El 
Tiempo, Caracol – Radio, El Espectador, TELESUR – TV, INSURRECCION, 25 – 31/01/08 
 
La Comandància de l'Exèrcit va anunciar que s'ha iniciat el desminatge del municipi de San 
Francisco, a l'orient de Antioquia, regió on s'han presentat nombrosos accidents i incidents per 
mines antipersonal – MAP – sembrades pels diferents actors del conflicte i que han produït més 
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de 300 víctimes civils i militars. S'espera que les tasques de desminatge concloguin en sis 
mesos perquè els camperols puguin retornar a les seves terres. Igualment, el Govern es va 
fixar la meta de desactivar 34 camps minats al voltant de bases militars, abans de 2.011, data 
límit perquè Colòmbia compleixi el seu compromís adquirit al moment de subscriure la 
Convenció d'Ottawa. D'altra part, autoritats judicials van reportar la captura del General 
Pauselino Latorre i del seu nebot l’exfiscal Leobardo Latorre per formar part d'una organització 
que blanquejava diners del narcotràfic i que exportava cocaïna als EEUU i Europa. Les 
detencions es van donar en el marc d'una operació antinarcòtics, en la qual van ser capturades 
21 persones. L'alt oficial era el Cap d'Intel·ligència de l'Exèrcit i el seu nebot havia manejat 
processos judicials contra capos del narcotràfic. Aquestes dues persones van ser alliberades, 
per ordre d'un jutge que va considerar insuficients els motius per a la seva detenció. Caracol – 
Radio, El Tiempo, CMI – TV, El Nuevo Siglo, 25 a 31/01/08 
 
L'Alt Comissionat per als Refugiats – ACNUR - va sol·licitar als països donants 90 milions de 
dòlars per a finançar aquest any les seves activitats a favor dels desplaçats interns en set 
països, entre ells Colòmbia que tindrà un pressupost de 18.7 milions de dòlars i està 
catalogada com la segona major crisi humanitària per desplaçament, en la qual s'estima que 
més de 3 milions de persones han estat desplaçades forçadament de les seves terres i llocs 
d'origen. D'altra part la Coordinadora de Nutrició i Salut d’UNICEF va revelar que a Colòmbia 
van morir 15.000 infants menors de 5 anys per desnutrició durant l'any 2.007. A la vegada el 
Procurador General de la Nació, Edgardo José Maya assegura que en el seu més recent estudi 
sobre aigua potable i sanejament bàsic, 20.000 infants van morir pel consum d'aigües 
contaminades, va explicar que aquestes morts van poder ser evitades si s'haguessin posat en 
pràctica les polítiques públiques per a garantir el dret a la salut i la prestació deguda per a 
minorar la mortalitat infantil. Per altra banda, la vice ministra de l'aigua, Leyla Rojas, va 
reconèixer que a Colòmbia el 65% dels municipis no s'està subministrant aigües aptes per al 
consum, va dir a més que el dèficit en la prestació d'aquest servei s’accentua pel desviament 
de recursos cap a altres àrees de la despesa i a la corrupció en l'administració pública. Diario 
del Sur – Nariño, Caracol – Radio, La W – Radio, 30 – 31/01/08 

 

 


