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La crisi en les relacions entre els Estats de Colòmbia i Veneçuela escala un esglaó més, arran 
de les afirmacions del mandatari veneçolà, Hugo Chávez, acusant a sectors del Govern 
colombià de donar suport a la presència de paramilitars en territori veneçolà, el que va 
qualificar com una seriosa amenaça per a la seguretat del seu país. El President Chávez diu 
que denunciarà aquesta situació davant instàncies internacionals i va ordenar reforçar la 
seguretat en els estats fronterers amb Colòmbia, al mateix temps que assegura que la 
desmobilització de paramilitars a Colòmbia és una farsa avançada pel president Uribe. D'altra 
banda, el President d'Equador, Rafael Correa, va revelar que diversos països llatinoamericans 
realitzen gestions en conjunt per assolir l'intercanvi humanitari, i s'absté de qualificar a les 
guerrilles colombianes com organitzacions terroristes, a les quals reconeix com a “grups armats 
irregulars”, en el marc del conflicte intern colombià. A més, va reiterar les seves declaracions 
anteriors, en el sentit que “Equador limita pel nord amb les guerrilles de les FARC i de l’ELN i 
no amb l'Estat colombià”, coincidint amb el que s'ha dit fa una setmana pel mandatari veneçolà. 
Per la seva banda, el Vice-President de Bolívia, Álvaro García Linera, reconeix a les FARC com 
“un fet polític” per al qual no existeix una solució militar. L'alt funcionari diu que Bolívia no entra 
en el debat de qualificar a les FARC, no obstant això assegura que la solució política del 
conflicte colombià, requereix que les guerrilles siguin reconegudes com a forces polítiques 
bel·ligerants i un procés de transició, en el qual s'implementin els acords de pau. Entretant, 
organitzacions socials i polítiques argentines van efectuar una manifestació davant de 
l'Ambaixada de Colòmbia, reclamant que les guerrilles de les FARC i de l’ELN siguin 
reconegudes com a forces bel·ligerants i demanen al Govern del seu país col·laborar per 
l'acord humanitari i la sortida política al conflicte colombià i exigeixen que li sigui revocada 
l'acreditació com agregat militar de l'Ambaixada de Colòmbia a Argentina, al Tinent Coronel 
Jorge Alberto Amortegui, a qui assenyalen de ser impulsor del paramilitarisme a Colòmbia i 
d'estar involucrat en massacres de camperols. Entretant, el Secretari General de la OEA, José 
Miguel Insulza, assegura que a Colòmbia no hi ha paramilitarisme, ja que aquests van ser 
desmobilitzats, i agrega que el què existeix són bandes del crim organitzat dedicades al 
narcotràfic que es nodreixen d'alguns paramilitars desmobilitzats. A la vegada, el President 
Uribe ha ordenat al seu Canceller denunciar a les FARC davant la OEA, per l'ús de mines 
antipersona. Aquesta decisió forma part de l'estratègia de Colòmbia d’airejar en els fòrums 
internacionals les violacions als DH i al DIH per part de la guerrilla. Segons analistes 
internacionals, aquesta denúncia podrà generar una seriosa controvèrsia ja que Veneçuela i 
Nicaragua, objectarien una condemna a les FARC. El Espectador, El Tiempo, Caracol – Radio, 
VOZ, 08 – 14/02/08 
 
El Ministre de Defensa, Juan Manuel Santos, assegura que la compra d'avions de guerra K-Fir 
a Israel, i la signatura d'acords de cooperació militar i d'intel·ligència amb aquest país, no 
significa que Colòmbia estigui en carrera armamentista, sinó que obeeix a les necessitats 
normals d'un Estat per a modernitzar els seus mitjans de defensa, que amb el pas del temps 
van quedant obsolets. Per la seva banda el Govern de Rússia va anunciar que vendrà a 
Veneçuela 5 submarins tipus Kilo, creats per a defensar bases navals, instal·lacions costaneres 
i rutes marítimes, com també per a realitzar missions de patrullatge i reconeixement. Encara 
que no són submarins nuclears, els Kilo estan equipats amb armes d'última generació amb 
gran capacitat destructiva. Entretant, els Presidents de França, Nicolás Zarkozy, i de Brasil, 
Luis Ignacio Lula Da Silva, en la seva trobada a la Guayana francesa van protocolitzar un acord 
de transferència de tecnologia militar, per a fer de Brasil una potència a la regió. La 
transferència tecnològica li proporcionarà a Brasil la capacitat de produir submarins, avions i 
helicòpters de combat. França també es va comprometre a realitzar gestions diplomàtiques per 
a incloure a Brasil en organismes com el Consell de Seguretat de l'ONU i en els fòrums dels 
països més desenvolupats, com el G-8. El President Zarkozy ha proposat que el G-8 es 
transformi en el G-13, amb la inclusió de països anomenats “emergents”, tals com Brasil, Xina, 
Mèxic, Sud-àfrica i algun país del món àrab. El Colombiano, El Tiempo, Caracol – Radio, 08 – 
14/02/08 
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El Centre d'Investigacions Criminològiques (CIC), de la Policia Nacional, assegura en un 
informe sobre l'activitat rebel entre el 2.003 i el 2.007, que les preses de pobles van caure a 
zero en aquest últim any i que el segrest es va reduir en un 91%; així mateix, els actes de 
pirateria terrestre, atribuïts a bandes delinqüents, es van reduir en un 88%. L'estudi estableix 
que aquests resultats es deuen a la cobertura de la Força Pública en tots els municipis i al 
control de les principals vies del país. El Tiempo, 10/02/08 
 
La jornada nacional i internacional convocada pel 6 de març pel moviment Nacional de 
Víctimes de Crims d'Estat, cobra cada dia més força, ja que els partits Polo democrático i 
Liberal s’han adherit a la convocatòria, igual que nombrosos moviments socials. En aquest 
sentit s'ha pronunciat la fundació País Libre, que assegura que és un imperatiu moral 
expressar-se contra tot tipus de violències i en solidaritat amb les víctimes d'aquestes. Per la 
seva banda l'assessor presidencial José Obdulio Gaviria i l'associació que agrupa als 
paramilitars desmobilitzats coincideixen al desqualificar aquesta convocatòria i a l'assenyalar-la 
com una iniciativa promoguda per la guerrilla de les FARC. L'assessor presidencial assegura 
que el Govern no comparteix la convocatòria perquè a Colòmbia no existeixen crims d'Estat i 
tampoc existeixen grups paramilitars contra els quals protestar, ja que el paramilitarisme ha 
estat desmobilitzat pel govern del President Uribe. Aquestes declaracions van suscitar veus de 
rebuig dels convocants i adherents, que consideren que el Govern vol criminalitzar la protesta i 
la solidaritat amb les víctimes. Caracol – Radio, ANNCOL, RCN – Radio, TELESUR – TV, CMI, 
TV, El Tiempo    
 
L'Estat colombià ha reconegut la seva responsabilitat davant la Cort Interamericana de Drets 
Humans, la seva responsabilitat “per omissió” en l'assassinat del jurista i defensor de DH Jesús 
María Valle, a les mans de paramilitars, crim ocorregut el 1.998. L'Estat s'obliga davant aquesta 
Cort internacional a reparar econòmica i moralment a la família del jurista, i es compromet a 
posar en mans de la justícia als autors del crim. A més, el Consell d'Estat va ordenar a l'Estat 
indemnitzar econòmicament, a la família del dirigent de la Unión Patriótica Pedro Malagón, qui 
fou assassinat el 1.996 juntament amb una de les seves filles, per un grup paramilitar. L'alta 
Cort estableix que l'Estat és responsable “per omissió”, al no proveir-lo amb mesures cautelars 
sabent que la seva vida corria perill. Per altra banda, un grup de cinc sindicalistes nord-
americans, després d'haver-se reunit amb el President Uribe per avaluar la situació laboral a 
Colòmbia, de cara a l'aprovació del TLC en el seu país, va anunciar que marxen de Colòmbia 
amb grans preocupacions al trobar una actitud i cultura generalitzada dels militars en contra 
dels sindicalistes. Diuen que aquesta situació l'han pogut constatar en molts àmbits del Govern, 
dels militars i de sectors empresarials. Els sindicalistes van reclamar al Govern de Colòmbia la 
protecció de la vida dels sindicalistes i la prevalença dels drets d'organització i protesta que 
tenen els treballadors, i que estan consagrats en la Constitució Nacional. El Espectador, RCN – 
Radio, CMI – TV, TELESUR – TV, 09 – 14/02/08  
 
 

 

 


