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La guerrilla de les FARC va anunciar l'alliberament unilateral de tres polítics segrestats, que 
són part del grup de militars i polítics captius que pretenen intercanviar amb el Govern, pels 
guerrillers presos a les presons de Colòmbia i dels EEUU. Els tres polítics seran lliurats al 
President Hugo Chávez i a la Senadora Piedad Córdoba, en territori colombià, o a les persones 
que ells designin; per a això el Govern de Veneçuela ha demanat al Govern de Colòmbia 
atorgar les facilitats per a realitzar l'operació. El President Uribe va expressar la seva disposició 
a donar suport a la gestió. Aquesta notícia va ser difosa per la dirigència d'aquesta organització, 
dos dies abans de realitzar-se la jornada mundial de protesta contra el segrest, que havia estat 
convocada per joves a través d'Internet i que va ser recolzada pels partits polítics, els mitjans 
de comunicació i el Govern. La jornada es va realitzar a les principals ciutats de Colòmbia amb 
una participació multitudinària i a nombroses ciutats del món; els manifestants van clamar pel 
cessament de totes les violències i amb la consigna de “no més FARC” van declarar el seu 
repudi als actes violents d'aquesta guerrilla. Analistes polítics i editorialistes coincideixen a 
l'advertir que les protestes són una pressió potent perquè es realitzi l'acord humanitari, però 
també per a la recerca d'una sortida negociada al conflicte. Pel President Álvaro Uribe, les 
marxes i protestes, són un reconeixement a la seva política de seguretat democràtica. Entretant, 
el Moviment Nacional de Víctimes de Crims d'Estat ha convocat una jornada similar amb les 
consignes de “mai més fosses comunes, mai més desplaçaments forçats, mai més 
desaparicions, mai més paramilitars, mai més homicidis extrajudicials”; i llança un repte als 
organitzadors de l'anterior jornada, com també als mitjans de comunicació i al Govern, perquè 
amb igual interès promoguin la nova jornada, a realitzar-se el pròxim 6 de març. Entretant, una 
comissió del Parlament Europeu, de visita a Colòmbia, diu que és necessari trobar ràpidament 
un mediador, que sigui reconegut tant per les FARC, com pel govern colombià, per a impulsar 
l'acord humanitari. Aquestes declaracions se sumen a l'anunci fet per un alt funcionari del 
Govern de Brasil, al finalitzar una reunió a Paris, amb la Cancelleria francesa, en el sentit que 
aquests dos països treballen en la conformació d'un nou grup internacional per a l'acord 
humanitari, que estaria integrat per Veneçuela, Argentina, Brasil, Cuba, Espanya, França i 
Suïssa. Per a impulsar aquesta iniciativa es requereix l'aprovació del President Uribe i el 
coneixement del President Chávez. També es proposa que aquest grup treballi en els 
acostaments entre ambdós mandataris. D'altra banda, el Secretariat de les FARC diu que el 
Govern d'Espanya i l'Església Catòlica, “s'han autoexclòs” de qualsevol tasca de facilitació per 
a l'acord humanitari, al “prendre part a favor del Govern d’Uribe”, i reiteren que només a la zona 
desmilitaritzada de Prada i Florida, acceptaran reunir-se amb el Govern per a pactar l'acord 
humanitari. Finalment, el President Chávez va dir estar a punt per a rebre als segrestats que 
les FARC va a alliberar i va refermar en la crisi diplomàtica entre els dos països veïns, dient 
que “Veneçuela no limita en la frontera amb l'Estat colombià, sinó amb les organitzacions 
insurgents de les FARC i de l’ELN”; al que el President Uribe va decidir no respondre i va 
demanar a tots els funcionaris del seu Govern “guardar prudència i no oblidar que Veneçuela 
és un país germà”. El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, El Nuevo Siglo, Semana, Caracol 
– Radio, RCN – Radio, TELESUR – TV, El Nacional – Venezuela, APORREA, El país – España, 
El Nuevo Herald, El Clarín – Argentina, REBELION, 01 – 07/02/08 
 
El Director d'Intel·ligència Nacional (DNI) dels EEUU, Michael McConnell, en un informe davant 
el Senat, sobre les majors amenaces a la seguretat nord-americana, en el capítol sobre 
Colòmbia assenyala a aquest país com “l'aliat més incondicional d'EEUU a la regió” i afirma 
que la guerrilla de les FARC ha estat “afeblida significativament” i confinada a realitzar 
bàsicament emboscades i persecucions a llocs llunyans en la geografia del país i molt apartats 
dels centres més poblats. Conclou que l'èxit es deu a la “política de seguretat democràtica que 
avança el Govern d’A. Uribe i a l'ajuda dels EEUU contra el narcotràfic i el terrorisme”. Al 
mateix temps, el Govern dels EEUU va demanar al Congrés l'aprovació d'una partida de 545 
milions de dòlars per a finançar el Pla Colòmbia en el 2009. Encara que la xifra és molt similar 
a la de l’any actual (542 milions de dòlars), per al següent es va tornar a incrementar la 
despesa militar en detriment dels programes de caràcter social. Entretant, el Ministre de 
Defensa de Colòmbia, Juan Manuel Santos, va informar que s'ha protocol·litzat la compra a 
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Israel de 24 avions de combat K-Fir, els quals seran lliurats en el termini d'un any. Autoritats 
israelianes afirmen que les relacions amb Colòmbia tenen una “importància estratègica, perquè 
és un dels principals compradors d'armes i d'entrenament militar, per al Pla Colòmbia que 
desenvolupa EEUU en el país sud-americà”. D'altre banda, autoritats diplomàtiques de Rússia 
van notificar al Govern colombià sobre l'autorització d'aquest país per a extraditar al mercenari 
israelià Yair Klein, que va ser Coronel de l'exèrcit del seu país i qui haurà d'afrontar una 
condemna a Colòmbia pel delicte de terrorisme per entrenar a paramilitars finançats per 
narcotraficants en el Magdalena Medio colombià. Klein va ser detingut a Moscou, per una ordre 
de cerca i captura de la INTERPOL. Per altra banda, segons dades de la Presidència de la 
República, durant el mes de gener es van desmobilitzar 254 integrants de grups armats al 
marge de la llei, dels quals 225 provenen de les files de les FARC, 23 de l’ELN i 6 d'altres grups 
dissidents. El Tiempo, El Espectador, Semana, El Nuevo Siglo, Caracol – Radio, El Nuevo 
Herald, 01 – 07/02/08 
 
Un estudi de la Universitat Nacional revela que el 74% de les famílies desplaçades a Colòmbia 
ha de subsistir diàriament amb menys de 2.000 pesos, el que les situa molt per sota de la línia 
de misèria. Es va trobar que encara que diversos membres d'una mateixa família tenen com a 
ocupació ser venedors ambulants, jornalers o treballadors domèstics, entre tots reuneixen 
230.000 pesos, que equival al salari mig mínim mensual. La investigació estableix que el 26% 
dels menors de 5 anys estan desnodrits i el 7% no han rebut cap atenció mèdica, i que el 51% 
de les famílies viuen en estat d'amuntegament crític i pèssimes condicions de salubritat. 
L'informe planteja que la indigència, la desnutrició i la falta de programes d'autosuficiència, 
continuen causant estralls en els més de tres milions de desplaçats. L'estudi conté una 
enquesta realitzada a 6.600 nuclis familiars de desplaçats, de la qual es desprèn que el 37% 
dels desplaçaments els va causar el paramilitarisme, el 29.8% va ser atribuït a les FARC, el 3% 
a l’ELN i el restant 30.2% atribuïdes a les forces armades de l'Estat; també, que al dia d'avui el 
76% es nega a retornar als seus llocs d'origen, per no existir garanties de seguretat, en contrast 
amb el 3.1% que sí desitja fer-ho, el 9.4% desitja sortir del país o reubicar-se en altres 
poblacions. L'estudi avalua l'aplicació de les polítiques públiques en matèria de desplaçament, 
les quals considera en fase d'implementació però amb resultats insuficients. Caracol – Radio, 
El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, CMI – TV, 01 – 07/02/08 
 
Un jutge especialitzat va ordenar investigar a la multinacional de làctics Nestlé, per l'assassinat 
del dirigent sindical Luciano Romero Molina, qui fou assassinat a escassos metres del batalló 
de l'Exèrcit La Popa de Valledupar. El dirigent era testimoni contra l'empresa en un tribunal 
internacional. El Jutge especialitzat havia dictat sentència condemnatòria contra dos 
paramilitars que van confessar l’autoria material de l'assassinat del sindicalista Romero, qui van 
actuar sota ordre del cap paramilitar Jorge 40, que a la vegada tenia forts nexes amb alts 
directius d'aquesta empresa de lactis de capital suís. Aquesta investigació adquireix 
importància, tenint en compte que s'ha establert l’involucrament de nombroses empreses 
multinacionals i nacionals en activitats del paramilitarisme. El Espectador, El Nuevo Siglo, El 
Mundo – Medellín, 02 – 04/02/08 
 

 

 

 

 


