
 
 
 
 
 
 

COLÒMBIA SETMANAL,  6 al 13 de juny del 2008 
Resum setmanal de notícies sobre el conflicte armat i la construcció 
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VENEÇUELA: En un sorprenent discurs des del seu programa Aló Presidente, Hugo Chávez fa 
una crida categòrica a les FARC perquè alliberin a tots els retinguts en el seu poder a canvi de 
no-res, com un gest de pau que ajudi a obrir camí a les negociacions de pau, amb la 
cooperació d'un grup de països, entre els quals hi assistirien diversos països d’Amèrica Llatina, 
d'Europa i EEUU. Va agregar que la lluita armada a Amèrica Llatina està fora d'ordre i que les 
FARC s'han convertit en un pretext per a la intervenció dels EEUU a la regió. Aquestes 
declaracions van produir la complaença dels Governs d'EEUU, Colòmbia, Perú, Mèxic i França, 
que demanen que aquesta posició es tradueixi a fets concrets, en una clara al·lusió que el 
mandatari veneçolà retiri tot tipus de recolzament i suport a les FARC. Pel seu costat el 
Canceller Nicolás Maduro va assegurar, que la proposta del President Chávez representa un 
clam de l'opinió pública de llatinoamèrica i del món, que és humanitzar i avançar cap a un 
procés de regularització i de superació del conflicte armat intern a Colòmbia, i reitera que en la 
recerca de camins per a la solució política caldrà donar el reconeixement de forces bel·ligerants 
a les guerrilles colombianes. D'altra banda, la Marina i la Força Aèria de Veneçuela, van 
realitzar exercicis militars amb el llançament de míssils de prova des de l’illa d’Orchila, que 
setmanes enrere fou sobrevolada per un avió espia d'EEUU. Aquests exercicis han estat 
interpretats pels governs d'EEUU i Colòmbia com intimidatoris, mentre que pel de Veneçuela 
compleixen un paper dissuasori. ABN - Venezuela, Telesur – Tv, El Tiempo, El Espectador, 
Caracol – Radio, El Nacional – Venezuela, Aporrea, El Nuevo Herald, 06 – 13/06/08 
 
EQUADOR: El President Rafael Correa va reiterar que no demanarà permís a ningú per a 
promoure una acció humanitària, en referència a l'alliberament dels retinguts per les FARC. El 
President va qualificar als militars i policies en poder de les FARC com a presoners de guerra, 
categoria que el Govern colombià rebutja. Pel seu costat, la Cancellera María Isabel Salvador, 
va anunciar que amb la mediació del Centre Carter, el seu país ha decidit restablir relacions a 
nivell d'encarregats de negocis, però que si bé això significa un avanç, la pèrdua de la 
confiança és el problema de fons, situació que impedeix el restabliment ple de les relacions 
diplomàtiques. També va revelar haver rebut un informe de la INTERPOL, en el qual aquest 
organisme admet que no pot confirmar que els ordinadors que va examinar per petició de 
Colòmbia, amb suposats arxius que vinculen als Governs d'Equador i Veneçuela amb les 
FARC, pertanyin a aquesta guerrilla. Entretant, els Ministres de Defensa d'Equador i Bolívia, 
van signar un conveni pel desenvolupament de programes i plans d'assistència, de cooperació 
tècnica i educativa per a l'execució de polítiques de Defensa Nacional, de planejament 
estratègic, modernització de les FFAA, intel·ligència estratègica, assistència en casos de 
catàstrofes i desastres naturals i la modernització del sistema de justícia militar i de formació en 
Dret Internacional Humanitari i Drets Humans. Per la seva banda, el General Fabían Narváez, 
membre de la cúpula militar d'Equador va informar que tropes de l'Exèrcit van sostenir un fort 
combat amb guerrillers de les FARC, a la província de Sucumbios, regió en la que van trobar 
diversos campaments guerrillers, material d'intendència i explosius. Va dir desconèixer si hi va 
haver-hi baixes a les files insurgents. D'altra part el Govern va anunciar que invertirà 438 
milions de dòlars per a millorar la vigilància a la frontera amb Colòmbia. Telesur, ABN – 
Venezuela, ABI – Bolivia, La Hora – Ecuador, El Comercio - Ecuador, El Tiempo, El 
Espectador, Presidencia, Caracol – Radio, 06 – 13/06/08 
 
ESPANYA: El Ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba va assegurar que mai ha vist en 
un sol paper de les Forces de Seguretat cap relació entre FARC i ETA, tal com ho ha assegurat 
el Govern de Colòmbia. Va dir que l'organització basca ha tingut simpaties amb diferents 
països, però que a poc a poc aquesta simpatia s'ha anat perdent. D'altra banda, un informe de 
la Secretaria d'Estat de Turisme i Comerç revela que Espanya va incrementar en més del 50% 
les seves vendes d'armes a diferents països durant el 2007. L'informe estableix haver-li venut 
bombes i míssils per un valor de 9.5 milions d'Euros a Colòmbia i bombes i vehicles militars per 
un valor de 4.2 milions d'Euros a Veneçuela. El País – España, El Mundo – España, Cadena 
SER – Radio – España, El Tiempo, El Espectador, 06 – 13/06/08 
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ESTATS UNITS: El candidat demòcrata a la presidència, Barack Obama, qualifica al President 
de Veneçuela com una amenaça manejable, diu que d'arribar a la Casa Blanca estarà disposat 
a dialogar amb ell, i també amb Cuba. Va agregar que es declara partidari d'una diplomàcia 
directa amb els enemics d'EEUU. Enfront del TLC amb Colòmbia, va dir que s'oposa fins que 
no tingui la confiança que no estan matant als líders sindicals. El Colombiano, El Tiempo, El 
Nuevo Herald, 12 – 13/06/08 
 
COLÒMBIA: La crisi institucional suscitada pels vincles de més de 60 parlamentaris uribistes 
amb el paramilitarisme i l'escàndol per la compra dels vots per a la reelecció presidencial, per 
part del Govern als ex–parlamentaris Yidis Medina i Teodolindo Avendaño, s'aguditza arran de 
l'enfonsament en el Congrés del Projecte de Llei per a la Reforma Política, que pretenia 
castigar amb la pèrdua d’escons als partits, els membres dels quals resultessin culpables pels 
seus nexes amb el paramilitarisme. El Govern enfront del temor de perdre les majories al 
Parlament, va optar per ordenar al seu grup parlamentari i enfonsar aquest article, un dels més 
importants de la Reforma. D'altra banda, la Cort Suprema de justícia va emetre sentència 
condemnatòria a Yidis Medina pel delicte de suborn, al vendre el seu vot per a la reelecció 
presidencial a canvi de prebendes, llocs burocràtics i diners. La sentència de la Cort contra 
Yidis Medina implica el reconeixement de l'existència d'almenys altra part en el delicte de 
suborn, la part “cohechante”, en aquest cas el Govern, per la qual cosa el President Uribe, en 
successius comunicats, i sota la gravetat de jurament, desmenteix les acusacions de Yidis 
Medina, nega que ell o cap funcionari del seu Govern oferissin prebendes a canvi del seu vot, i 
arremet acusant-la de ser part d'una conspiració per a fer-li mal al Govern. Assegura que l’ex–
parlamentària és qui ha intentat fer xantatge al Govern per mitjà de trucades telefòniques a 
membres de la seva família. D'altra part, el Govern va anunciar que els 170.000 vigilants privats 
que existeixen a Colòmbia, seran vinculats a la xarxa d'intel·ligència que té l'Estat per a 
enfrontar a les guerrilles, al narcotràfic i a la delinqüència, en el marc de la política de seguretat 
democràtica, que impulsa el Govern. Aquesta decisió ha estat qüestionada per experts en DIH i 
DH perquè involucra a organismes del sector privat en funcions que són d'exclusiva 
competència de la Força Publica. D'altra banda, el cap paramilitar Everth Veloza, alies “HH”, va 
confessar que totes les empreses plataneres a Urabá finançaven les activitats de les AUC, en 
aquesta regió, a canvi de seguretat. Diu també que les AUC utilitzaven els bucs de càrrega de 
plàtan, per a exportar cocaïna i per a importar armes, totes aquestes operacions amb el ple 
consentiment de les companyies plataneres. “HH” va reconèixer que van ser les AUC les 
autores dels atemptats i crims contra dirigents polítics comunistes, com Manuel Cepeda, Wilson 
Borja i Aída Abello, accions que van portar a terme conjuntament amb membres de la Força 
Pública. D'altra part, la Comissió Nacional de Recerca de Persones Desaparegudes va informar 
que al llarg d'aquest any han documentat 112 casos de desaparició forçada, la qual cosa 
registra un increment pel què fa al mateix període de l'any anterior. Portaveus d'aquest 
organisme van dir que aquests casos són atribuïbles a membres de la Força Pública, 
narcotraficants, paramilitars i guerrilles. Des de Ginebra – Suïssa, l'Organització Internacional 
del Treball, OIT, que realitza la seva conferència anual, va dir que el cas de Colòmbia es va 
convertir, com el de Birmània, en un dels més conflictius que ha de tractar. La Comissió 
d'Aplicació de les Normes de l’OIT, va denunciar el clima antisindical que es viu a Colòmbia i va 
qüestionar la dolenta voluntat dels empresaris i del Govern, a l'hora de respondre davant de les 
peticions dels treballadors i pel respecte dels seus drets. L’OIT va assenyalar que en el curs 
d'aquest any ja han estat assassinats 25 sindicalistes, que es sumen als 2.600 assassinats des 
de 1.986 a Colòmbia. Finalment, el Comando Central de l’ELN, en un comunicat dirigit a les 
FARC, va saludar la designació d'Alfonso Cano com el primer comandant d'aquesta 
organització i el va convidar a superar les dificultats entre les dues guerrilles i enfortir la unitat 
revolucionària, per a encarar la recerca de la solució política del conflicte, on el poble i la nació 
siguin els protagonistes. Presidencia, Caracol – Radio, El Tiempo, El Colombiano, RCN – 
Radio, El Nuevo Siglo, El Diario del Sur – Pasto, Insurrección – ELN, El País – Cali, Telesur, 
Aporrea, 06 – 13/06/08 

 

 

 


