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COLÒMBIA: Enmig de fortes controvèrsies i dificultats es va portar a terme l'alliberament de sis 
dels ostatges en mans de les FARC. Amb el suport logístic de Brasil, l'acompanyament de la 
senadora Piedad Córdoba i un grup de “Colombians i Colombianes per la Pau” i sota la 
responsabilitat del Comitè Internacional de la Creu Roja, CICR, la guerrilla de les FARC va 
complir el seu compromís d'alliberar, sense contraprestació alguna, a tres agents de la Policia, un 
soldat i els polítics Alan Jara i Sigifredo López. L’exgobernador Alan Jara, en les seves primeres 
declaracions als mitjans de premsa, va qüestionar el poc interès del Govern per la sort dels 
captius i va dir que “sembla que al president Uribe li convé la situació de guerra que es viu en el 
país i sembla que a les FARC els hi agrada que Uribe estigui al poder”, al mateix temps que insta 
al Govern a decidir-se per l'intercanvi humanitari que permeti el retorn de tots els segrestats a la 
llibertat, en lloc d'intentar rescatar-los per la via militar, perquè significaria la mort de tots ells. 
Pel seu costat l'exdiputat de l'Assemblea del Barri Sigifredo López, va revelar detalls de les 
circumstàncies que van morir els seus 11 companys i assegurant que aquests van ser assassinats 
enmig d'un enfrontament per error, entre el grup de guerrillers que els custodiaven i un altre grup 
de la mateixa guerrilla que ingressava al campament. Igualment va criticar al Govern, a qui li va 
dir que no és suficient amb declarar herois als captius si no es fa res per retornar-los sans i 
estalvis a les seves llars. D'altra part, Human Rights Watch, HRW, i la Federació Internacional 
de Drets Humans, FIDH, van expressar els seus temors per la vida dels periodistes independents 
Jorge Enrique Botero i Hollman Morris, tan bon punt el president Uribe, el Vicepresident 
Francisco Santos i el ministre de Defensa Juan Manuel Santos, els assenyalessin com  a 
col·laboradors del terrorisme, per haver denunciat que l'operació d'alliberament dels segrestats va 
estar a punt de fracassar pel seguiment i sobrevol d'avions de combat, en l'àrea on es va 
desenvolupar l'alliberament del primer grup format pels tres policies i un soldat. HRW i FIDH 
insten al Govern a garantir el ple dret a la llibertat de premsa i a protegir la vida dels periodistes. 
El Tiempo, Caracol – Radio, Telesur – Tv, El Colombiano, El Nuevo Herald, Semana, 31/01/09 – 
06/02/09 
 
D'altra part, el Sistema de Nacions Unides a Colòmbia i els Governs de Veneçuela, Estats Units, 
Espanya i França, tots ells per separat, van expressar la seva satisfacció per l'alliberament de les 
sis persones i van instar a la guerrilla de les FARC a alliberar la totalitat dels segrestats i van 
reconèixer l'esforç realitzat per la senadora Piedad Córdoba, el grup de “colombians i 
colombianes per la Pau” i el Govern de Brasil, perquè aquests alliberaments es poguessin portar 
a terme. PNUD, El Tiempo, El Espectador, Telesur – Tv, El País – España, 31/01/09 – 06/02/09  
 
Per la seva banda l'Alt Comissionat per a la Pau, Luis Carlos Restrepo, va presentar la seva 
dimissió irrevocable tan bon punt el president Uribe canviés la decisió que havia pres el 
Comissionat, de no permetre l'accés dels mitjans de comunicació als llocs on serien traslladats els 
ex-ostatges després de ser rebuts per la comissió humanitària. Alts funcionaris del Govern han 
anticipat que el President estaria pensant a reemplaçar a Restrepo, per Frank Pearl, qui 
actualment s'ocupa de ser Conseller per a la Reconciliació. El Tiempo, El País – Cali, Radio 
Santa Fé, Caracol – Radio, 31/01/09 – 06/02/09 
 
Els alliberaments i el creixent recolzament a la iniciativa de diàleg epistolar plantejat per 
“Colombians i Colombianes per la Pau”, està produint una onada d'entusiasme cap a la solució 
política del conflicte a Colòmbia. Així es desprèn de les declaracions dels alliberats, de nombrosos 
analistes polítics i cada vegada un major nombre de personalitats rellevants en la vida nacional. 
Semana, Cambio, El Tiempo, Vanguardia Liberal, El Espectador, Telesur – Tv, Voz, 31/01/09 
 
Entretant, el bisbe de Magangué, Monsenyor Leonardo Gómez Serna, va revelar que la guerrilla 
de l’ELN té intencions de tornar a la taula de diàleg amb el Govern Nacional. El prelat assegura 
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que alguns caps guerrillers han enviat missatges “per a buscar el diàleg entre les parts, asseure's 
a la taula i buscar sortides que permetin la reconciliació nacional”. Aquests missatges s'haurien 
enviat enmig dels contactes que sosté l'església catòlica, amb les comunitats del Sud de Bolívar 
que estan compromeses a tirar endavant el Programa de Desenvolupament per al Magdalena 
Medio, que implementa l'Església amb recursos de cooperació de la UE. Caracol – Radio, El 
Periódico, El Heraldo – Barranquilla, 31/01/09 – 06/02/09 
 
D'altra part, l'ambaixador d'EEUU a Colòmbia, William Brownfield, va revelar que les converses 
amb el govern colombià estan molt avançades, en el propòsit que la base militar d'EEUU a 
Manta – Equador, sigui traslladada a territori de Colòmbia. El diplomàtic va assegurar que entre 
les diferents alternatives que s'estan explorant, la d'instal·lar-la a Colòmbia és bastant sòlida. El 
Tiempo, El Espectador, El Mundo – Medellín, El Nuevo Siglo, 31/01/09 – 06/02/09 
 


