
 

COLÒMBIA: Després de conèixer-se que el Nobel de Pau s’havia concedit al president dels 
EEUU, Barack Obama, la senadora Pietat Córdoba va convidar al mandatari a actuar en 
conseqüència amb el premi atorgat i li va demanar incloure a Colòmbia en la seva agenda per a 
desmuntar la guerra. En similar sentit s'han pronunciat els presidents d'Equador, Bolívia i 
Veneçuela. La parlamentària va agrair al Nobel de Pau Adolfo Pérez Esquivel per haver-la 
proposat com a candidata a aquesta distinció i va dir que constituiria un homenatge a totes les 
dones i homes que a Colòmbia treballen per la solució política del conflicte i la prevalença dels 
drets humans. Posteriorment, a la sessió inaugural de la Conferència Permanent de Partits 
Polítics de l’Amèrica Llatina (COPPPAL), celebrada a Santo Domingo, República Dominicana, 
la senadora Córdoba va declarar que en aquest moment no és possible un procés de pau a 
Colòmbia, perquè això requeriria una decisió política del Govern, contrària a la que ha pres 
d'aprofundir la guerra i la confrontació militar. També va criticar l'absència de voluntat política 
per part del Govern de dur a terme els alliberaments oferts unilateralment per les FARC i  tirar 
endavant un acord humanitari que faci possible l'intercanvi de presoners entre les parts. D’altre 
banda, l'Alt Comissionat per a la Pau i la Reintegració, Frank Pearl, va assegurar que el Govern 
treballa positivament en el procés de alliberament dels presoners que les FARC es van 
comprometre a deixar en llibertat. El funcionari va indicar que les converses referents a aquest 
punt avancen amb discreció amb la finalitat d'obtenir resultats, però va deixar en clar que encara 
no s'ha definit la participació d'un altre país com a garant del procés.  Al mateix temps, el 
director de l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, Vicenç Fisas, 
en entrevista a un mitjà de premsa, va declarar que les llistes terroristes s'han convertit en un 
mecanisme que no ajuda a assolir una solució política pels conflictes. Aquesta observació es 
correspon amb la tesi formulada pel president d'Equador, Rafael Correa, segons la qual aquest 
mandatari estaria disposat a reconèixer les guerrilles colombianes com organitzacions terroristes 
solament en cas de que la UNASUR les assumeix com a tals. L’acadèmic va puntualitzar que les 
guerrilles colombianes podrien ser retirades de les llistes terroristes de la UE, si existís un alto el 
foc i un cessament d’hostilitats, no es produís cap mena d’assetjament a la població civil, ni es 
cometessin segrests i s’hagués iniciat un procés de negociació.  Davant la impossibilitat actual de 
que les guerrilles es treguin de les llistes terroristes, l’acadèmic assenyala que en aquests casos el 
més raonable és que tinguin persones autoritzades i amb capacitat d’interlocució, degudament 
autoritzades pel Govern i que comptin amb les garanties necessàries,  a fi i efecte de poder 
desenvolupar la seva gestió de pau tant a Colòmbia com fora del país, en un ambient de total 
discreció i reserva. Mentres tant, el secretari de la Comissió de Conciliació Nacional (CCN), el 
pare Darío Echeverry, va anunciar que la CCN ha endegat una iniciativa per a encaminar el país 
cap una full de ruta, que faci possible un acostament entre les parts involucrades en el conflicte. 
La proposta d'acord Nacional per la Pau i la Reconciliació, pretén consultar directament els 
sectors polítics, econòmics i socials sobre les alternatives que puguin treure el país de la guerra i 
encaminar-lo a la pau i a la justícia social. El pare Echeverry considera que és fonamental 
assolir un consens nacional entorn aquests aspectes, perquè les parts del conflicte entenguin què 
és el que vol el país . El Temps, Librered, L'Espectador,    Caragol – Ràdio, Telesur – Tv,    10 – 
16/10/09. 
 
Un document de l'Observatori de Política i Estratègia a l’Amèrica Llatina (OPEAL), estableix 
que les FARC s’han vist obligades a tornar a la guerra de guerrilles, per la pressió militar 
exercida contra elles a partir del 2002, com amb conseqüència de la política de seguretat 
democràtica del president Álvaro Uribe Vélez. L'informe assegura que en aquesta nova 
circumstància les FARC estan duent a terme un desplegament militar i polític, traient profit del 
context polític i ideològic de la regió (Llatinoamericà) i insistint en l'acord humanitari. Diu 
l'estudi que les FARC continuaran exercint una pressió forta per a obligar al Govern a cedir a les 
seves demandes i aconseguir que es modifiqui la percepció de crueltat i criminalitat que avui pesa 
sobre elles, i lliurar-se, almenys temporalment, de l'ofensiva militar de la Força Pública. 
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Respecte al desplegament militar, l'informe di que les FARC busquen mantenir una reraguarda 
per a desenvolupar tàctiques defensives i atacs imminents, principalment amb tàctiques típiques 
de la guerra de guerrilles. A més les FARC estarien reorganitzant el seu front internacional per a 
trencar l'aïllament polític i la il·legitimitat amb la que compten avui dia. La OPEAL assegura 
que les FARC estan construint una xarxa àmplia de relacions en nombrosos països de l’Amèrica 
Llatina i d’Europa. El Nou Segle, 10 –16/10/09.  
 
La guerrilla del ELN va reivindicar la acció dels comandaments especials guerrillers que van 
permetre l’alliberament d'un dels membres de la Direcció Nacional d'aquest moviment, en el 
departament de Arauca. En un beu comunicat de premsa, el comandament Central assegura que 
la acció desmenteix la suposada omnipotència de la política de seguretat democràtica del 
Govern. En el mateix comunicat l’ELN insisteix en que el conflicte intern exigeix una sortida 
política i que la seva búsqueda no ha de postergar-se mes. D’altre banda, el President Álvaro 
Uribe va considerar que el rescat del cap guerriller és un impediment  molt gran en la seguretat 
democràtica del seu Govern, al mateix temps que va ordenar investigar a les autoritats 
penitenciàries i judicials, que poguessin estar compromeses en el fet, per acció u omissió. També 
va dir que demanarà ajut al Govern de Veneçuela, per a recapturar el cap guerriller, que es 
suposa que en la seva fugida es va internar en territori del país veí. Les autoritats veneçolanes 
asseguren no haver rebut cap sol·licitud formal al respecte. Insurrección, L'Espectador, El 
Temps, BBC, Telesur – Tv, 10 – 16/10/09. 
 
El Govern colombià, va demanar a Equador la suspensió de la reunió de la Comissió Binacional 
de Frontera (COMBIFRON) que estava pactada per a aquest cap de setmana, després de que les 
autoritats judicials d'Equador vinculessin penalment al comandant de les Forces Militars de 
Colòmbia, general Freddy Padilla De León, per haver ordenat l'atac contra un campament de les 
FARC en territori equatorià, violant amb això la sobirania nacional d'Equador i causant la mort 
d’un ciutadà d'aquest país. El Fiscal General d'Equador, Alfredo Alvear, va dir que no solament 
s'ha demanat la captura de l'oficial colombià, sinó també la seva extradició perquè comparegui 
davant la justícia. D’altre banda, el ministre de Defensa de Colòmbia, Gabriel Silva Luján, va dir 
que la decisió de vincular penalment al general Padilla, era una agressió judicial contra 
Colòmbia, i va lamentar el fet  que considera un escull greu en les negociacions que s'estaven 
portant a terme, perquè els dos països puguin tornar a establir relaciones diplomàtiques. El 
Temps, El Nou Herald, El meu Punt, Librered, El Comerç – Equador, L'Univers – Equador, 
Caragol – Ràdio, 10 – 16/10/09. 
 
El ministre britànic d'Afers Exteriors per a l’Amèrica Llatina, Chris Bryant, al seu pas per 
Colòmbia, va dir que l'assassinat de 49 sindicalistes al llarg d’aquest any, és un problema greu 
que requereix molta sensibilitat i va destacar que el seu país  coopera amb Colòmbia en la lluita 
contra el narcotràfic i manté una actitud vigilant entorn els drets humans a Colòmbia. Al mateix 
temps, 224 organitzacions europees de la societat civil van llançar una campanya internacional 
de pressió sobre el Govern de Colòmbia perquè protegeixi el treball dels defensors dels drets 
humans, cessi la impunitat davant els crims d'Estat i també la criminalització a tot tipus de 
protesta política i social. Portaveus d'aquesta campanya van dir que desplegaran la seva acció 
davant dels governs europeus i d’Amèrica Llatina, donat l'alt risc que corren els defensors dels 
drets humans a Colòmbia. Així mateix van indicar que buscaran que la Unió Europea (UE), 
afegeixi a la seva agenda la situació de drets humans al moment d'abordar les relacions 
diplomàtiques, de cooperació i comercials amb Colòmbia. Finalment, el coordinador dels 
Objectius del Mil·lenni del PNUD, Cessar Cavaller, va dir que en el més recent informe 
s'estableix que Colòmbia cada vegada s'allunya més de complir amb la meta de reduir la pobresa, 
doncs malgrat Colòmbia s’havia compromès a reduir-la al 28.5%, la pobresa ha augmentat al 
46% i sense perspectives de reducció. El Temps, El Nou Segle, Caragol – Ràdio, 10 – 16/10/09. 


