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El Canceller de França, Bernard Kouchner, va anunciar a Caracas, després d'haver-se reunit 
amb el President Hugo Chávez, que a la llista dels excongresistes Gloria Polanco, Orlando 
Beltrán, i Luis Eladio Pérez, que seran alliberats per les FARC, també s’hi inclourà una altra 
persona. Sense revelar el nom d’aquesta quarta persona, el diplomàtic va dir que li correspon 
al President Chávez dir el nom, però va assegurar que es tracta d’un altre excongresista. 
Kouchner diu que les gestions que realitza el mandatari veneçolà per al bescanvi humanitari 
han de ser vistes amb bons ulls, perquè contribueix a la recerca de camins cap a la pau. Les 
eurodiputades Nicole Fontaine i Luisa Morgantini, qui recentment van estar a Colòmbia per a 
donar suport a l'alliberament d’Ingrid Betancourt i d'altres segrestats, van demanar al plenari del 
Parlament Europeu exercir pressió al Govern colombià i a les FARC, perquè pactin tant aviat 
com sigui possible l'acord humanitari. Diuen que la implicació internacional és fonamental 
perquè es pugui portar a terme l'acord, com també futures negociacions de pau. A aquestes 
veus se suma la del President de la Creu Roja de França, Jean–Francois Mattei en la seva 
trobada amb el President Álvaro Uribe, que li va demanar persistir en l'acord humanitari, per a 
assolir la llibertat dels segrestats. D'altra banda, l'Alt Comissionat per a la Pau, Luis Carlos 
Restrepo, va anunciar que un batalló d'alta muntanya de l'Exèrcit serà instal·lat a la regió de 
Samaniego, Nariño, per a combatre a les guerrilles i altres grups delinqüents, que operen en 
aquesta regió i que han sembrat els camps i camins de mines antipersona, provocant 
desplaçaments massius i víctimes civils per l'acció d'aquestes armes prohibides. Entretant, el 
Governador de Nariño, Antonio Navarro Wolf, assegura que en el seu departament un grup 
paramilitar que es fa anomenar Organització Nova Generació (ONG), que actua tal i com els 
antics paramilitars, “han matat i expulsat gent, amenacen, tenen control territorial, fan controls 
en vies i narcotrafiquen”. El funcionari va agregar que a Nariño la desmobilització del 
paramilitarisme no va ocórrer, que només van canviar de raó social. Per altra banda, el Ministre 
de Defensa, Juan Manuel Santos, va anunciar que les FFAA han emprès una ofensiva 
estratègica “de neteja”, en la qual empraran més de 3.000 homes contra les forces de les 
FARC liderades per Alfonso Cano, membre del Secretariat, que ocupen el canó de Las 
Hermosas, en el departament del Tolima. A això se sumen les declaracions del Fiscal General 
de la Nació, Mario Iguarán Arana, qui revela que amb la captura de 44 persones que donaven 
suport logístic, tècnic i mèdic a les FARC, des de Veneçuela, Brasil, Surinam, Guyana i Estats 
Units, queda desvertebrada una vasta xarxa internacional que aquesta guerrilla havia muntat. 
Assegura el funcionari, que almenys 12 dels capturats seran extraditats als Estats Units, per a 
ser processats pels seus vincles amb organitzacions terroristes. Caracol – Radio, TELESUR – 
TV, El Tiempo, RCN – TV, 15 – 21/02/08 
 
En el més recent estudi acadèmic, la politòloga Claudia López, assegura que a Antioquia 
també s'hauria signat un pacte similar a l'Acord “de Ralito”, entre polítics i paramilitars, del que 
van resultar beneficiats (a costa de nombroses massacres de camperols, assassinat de líders 
populars, i el desplaçament massiu de milers de persones) els partits polítics Alas Equipo 
Colómbia, el principal dirigent del qual és l'actual Governador d’Antioquia, Luis Alfredo Ramos, i 
el partit Colòmbia Democràtica, creat pel president Uribe i dirigit pel seu cosí l'exsenador – 
Mario Uribe Escobar, qui actualment està sent processat per la justícia, pels seus vincles amb 
paramilitars. D'altra banda, camperols, alcaldes, regidors i miners de l'occident de Boyacá 
asseguren que a la zona d’esmeraldes el paramilitarisme s'està reorganitzant i van denunciar 
que oficials del batalló Sucre de l'Exèrcit vénen donant suport a aquest rearmament i 
reorganització paramilitar. Aquesta denúncia ja ha estat instaurada davant la Fiscalia. El 
general Mario Montoya, comandant de l'Exèrcit, va dir desconèixer tal situació i va assegurar 
que ordenarà una investigació. Entretant, els caps paramilitars Hernán Giraldo, Jorge 40 i Don 
Berna, en les seves confessions davant fiscals, han revelat que molts dels cossos de persones 
assassinades per ells no podran ser trobats, perquè van ser desenterrats i després incinerats o 
llançats als rius, durant les negociacions amb el Govern. A més reconeixen l'assassinat del 
jurista i defensor de drets humans, Jesús María Valle i haver comès nombroses massacres de 
camperols, després que Carlos Castaño ordenés “matar 1.000 guerrillers en 15 dies”, en 
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resposta a un atac de les FARC a un dels seus campaments en el Nudo de Paramillo, on tenia 
la seva caserna general. Caracol – Radio, CMI – TV, El Colombiano, 15 – 21/02/08 
 
La Central Unitària de Treballadors, CUT, denuncia que en les primeres set setmanes d'aquest 
any han estat assassinats cinc sindicalistes, i que en el 2.007 van ser-ne assassinats 78. Diu la 
Central que la situació del sindicalisme a Colòmbia és d'extrema gravetat, perquè l'Estat fa poc 
per detenir aquests crims i per la impunitat pels autors. Argumenten que des de 1.994 a la data 
es van produir 1.097 assassinats de sindicalistes, crims pels quals han estat processades 56 
persones i han rebut condemna només 14. Per altra banda, l'ONG CODHES en el seu últim 
informe estableix que en l'any 2.007 van ser desplaçades per grups violents 305.000 persones, 
el que significa un increment del 27% respecte de l'any 2.006. Assegura l'informe que la xifra 
global de desplaçament a Colòmbia, s'aproxima als 4 milions de persones. Per altra banda, La 
Contraloría General de la República, fa una crida d'atenció al Govern per l'estat de desatenció 
als milions de colombians víctimes de desplaçament forçat. Diu aquest ens estatal que el 
Govern no ha acatat l'ordre impartida per la Cort Constitucional i no ha lliurat les terres i 
propietats dels quals disposa per a reparar i atendre als desarrelats. Va posar com exemple la 
pretensió del Ministre d'Agricultura de lliurar les 17.000 hectàrees de terra de la Finca 
Carimagua a empresaris privats, en lloc de fer-lo per a beneficiar als desplaçats. La Contraloría 
estima en 2.9 milions d'hectàrees l'extensió de terres expropiades per paramilitars als 
camperols. Altres institucions de defensa de les víctimes i de DH asseguren que l'extensió total 
ascendeix als 6 milions d'hectàrees. Entretant, el Personero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, 
assegura que cada 48 hores mor un infant de fam, i cada 8 hores mor un infant per desnutrició 
a Colòmbia. Finalment, els organitzadors de la marxa del 6 de març, convocada pel moviment 
Nacional de Víctimes de Crims d'Estat, denuncia que en diferents parts del país s'estan 
produint amenaces i intimidacions per a qui pretenguin participar en aquesta mobilització. Iván 
Cepeda, un dels organitzadors diu que les amenaces es produeixen tan bon punt l'assessor 
presidencial José Obdulio Gaviria digués que la jornada estava sent organitzada per les FARC. 
Cepeda demana al Govern que atorgui totes les garanties, i al mateix temps crida al sistema 
mundial de protecció de DH a mantenir una activa observació sobre el desenvolupament 
d'aquesta jornada de solidaritat amb les víctimes dels paramilitars i de l'Estat. Caracol – Radio, 
CMI – TV, El Espectador, TELESUR – TV, 15 – 21/02/08 
 


