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COLÒMBIA:  Les màximes instàncies de direcció de les guerrilles FARC i ELN en un comunicat 
públic dirigit a les seves respectives militàncies, declaren haver-se reunit per a tractar les 
diferències per les quals s'han enfrontat en algunes regions del país, com també per a unificar 
esforços en la confrontació a l'Estat i la presència militar d'EUA en el territori de Colòmbia. El 
Comando Central de l’ELN i el Secretariat de les FARC ordenen a les seves estructures 
guerrilleres parar immediatament tot tipus d'accions hostils entre les forces insurgents i deixar en 
mans de les més altes instàncies el maneig de les desavinences. Igualment estimen que és hora de 
sumar esforços per a afrontar units l'estratègia de guerra que l'Estat colombià desenvolupa amb la 
cooperació militar d'EUA elevada als més alts nivells coneguts amb la instal•lació de bases 
militars nord-americanes en el sòl colombià. Les dues guerrilles insisteixen en la recerca de la 
solució política negociada al conflicte colombià, però deixen entreveure que aquesta es donarà 
sota un govern diferent al del president Álvaro Uribe Vélez. Finalment ratifiquen la vigència del 
“manual de normes de comportament amb les masses”, aprovat durant la Cimera de Comandants 
de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar el 1990. Aquesta declaració d'unitat ha estat 
immediatament desqualificada per portaveus del Govern i del mateix comandant de les Forces 
Militars, general Freddy Padilla De León, qui assegura que tal unitat no quallarà a causa dels 
interessos contraposats de les dues guerrilles, principalment en matèria d'obtenció de recursos 
econòmics. D'altra part, alguns analistes polítics han estimat que la declaració d'unitat de les dues 
guerrilles està motivada principalment per la decisió del Govern d'acceptar la instal•lació de 
bases militars d'EUA en el territori colombià. Dies després d'aquesta declaració, es va produir el 
segrest del governador del departament de Caquetá, Luis Francisco Cuellar Carvajal, fet atribuït 
per les Forces Militars a la guerrilla de les FARC. Es tem, que de ser les FARC els autors d'aquest 
segrest, el governador Cuellar passi a ser part del grup de militars i policies que les FARC 
exigeixen canviar pels seus presos en presons colombianes i dels EUA. Anncol, Insurrección, El 
Tiempo, Caracol – Radio, El Espectador, RCN – Radio, CMI – Tv, 16 – 22/12/09 
 
Davant diferents mitjans de comunicació el ministre de Defensa, Gabriel Silva Luján, ha desvetllat 
parts de l'informe que sobre seguretat va presentar davant una Comissió de la Cambra de 
Representants, els quals apunten a establir que Colòmbia és altament vulnerable enfront d'un 
hipotètic atac exterior. El ministre en el seu informe assegura que segons avaluacions 
d'organismes d'intel•ligència, un atac exterior centraria el seu esforç principal a la península de la 
Guajira, aprofitant les vulnerabilitats del sistema estratègic de defensa en el Carib, on la força de 
Marina està en fase de modernització. Igualment destaca les vulnerabilitats dels ports a la costa 
del Pacífic, on no es compta amb sistemes de Defensa Antiaèria i les preocupants debilitats 
d'aquest tipus de defensa per Bogotà i les instal•lacions governatives, com també les 
vulnerabilitats per a defensar les instal•lacions petrolieres i refineries de combustibles. L'informe 
del ministre revela que Colòmbia ha desplegat 69.000 efectius al llarg de la frontera amb 
Veneçuela, agrupats en quatre escenaris d'operacions entre els departaments de la Guajira i el de 
Guainía. Des de partits d'oposició s'han aixecat veus que qüestionen la intenció de l'informe i 
estimen que obeeix més a justificar una major despesa militar, a legitimar la presència de forces 
militars d'EUA a Colòmbia, a fer creure que Veneçuela envairà al país i finalment a reforçar la 
idea que cal reelegir al president Uribe. D'altra part el vicepresident de Veneçuela, Ramón 
Carrizales, va reaccionar fortament davant els assenyalaments del ministre de Defensa Silva 
Luján al demanar a les autoritats veneçolanes capturar i extraditar a 15 dirigents guerrillers, de 
les FARC i l’ELN, que es refugien en territori veneçolà. El vicepresident Carrizales va titllar a 
Silva Luján de “franctirador” i el va acusar d'estar connectat amb paramilitars i narcotraficants 
que han estat capturats per autoritats veneçolanes, i de pretendre amb els seus assenyalaments (de 
Silva Luján) ocultar que l'oligarquia colombiana ha hipotecat la sobirania del país a una potència 
estrangera. CMI- Tv, El Tiempo, El Espectador, Telesur – Tv, ABN, Aporrea, Caracol – Radio, 16 
– 22/12/09 
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Enmig d'aquest encreuament de declaracions, assenyalaments i mútues acusacions, l'alt 
comandament militar va fer públic l'activació de sis batallons aeris de l'Exèrcit, dos dels quals 
seran desplegats a Arauca i Guaviare. Aquests nous batallons estaran dotats de 15 helicòpters 
Black Hawk, 11 helicòpters MI-17 de fabricació russa, i s'espera un major equipament per al 
2010 amb recursos del nou impost de guerra aprovat pel congrés. Amb els batallons aeris 
Colòmbia pretén assolir major mobilitat i capacitat de maniobra, descentralitzant els mitjans 
bèl•lics, situant-los en zones pròximes als focus de risc i descentralitzant el comandament 
operacional en comandos tàctics localitzats a Bellavista (Guajira), Saravena (Arauca), San José 
(Guaviare) i Larandia (Caquetá). Pel seu costat el ministre de Defensa, Silva Luján, va revelar que 
a l'Alta Guajira serà instal•lada una base militar conjunta entre Forces Militars i de Policia i un 
centre d'atenció social integrat a ella. Un dia després d'aquests anuncis, el president de Veneçuela 
Hugo Chávez va denunciar que un avió no tripulat havia violat l'espai aeri veneçolà i sobrevolat 
instal•lacions de defensa d'aquest país a la frontera amb Colòmbia. Va assegurar el mandatari 
que aquest tipus de tecnologia ha estat subministrada per EUA, com a part dels plans de guerra 
que “l'imperi vol desplegar des de Colòmbia” contra el seu país i la revolució bolivariana. El 
president Chávez va ordenar derrocar tota nau que il•legalment violi la sobirania veneçolana. En 
resposta a aquesta denúncia, el ministre de Defensa, Silva Luján, va negar el fet i va dir que 
Colòmbia no posseeix el tipus d'avions que el president Chávez assenyala, al mateix temps que va 
acceptar que Colòmbia utilitza un tipus d'avió no tripulat per a la seguretat dels oleoductes i altres 
instal•lacions petrolieres. El ministre va revelar que Colòmbia està estudiant propostes d'EUA, 
Israel, Gran Bretanya i França, per a adquirir avions no tripulats, els quals seran destinats a 
tasques d'intel•ligència, en la lluita contra el narcotràfic i el terrorisme. CMI – Tv, El Nuevo 
Herald, El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, 16 – 22/12/09 
 
La Comissió de la Veritat del Palau de Justícia, en el seu informe final estableix que dirigents del 
grup M-19 si van tenir vincles amb Pablo Escobar, amb qui s'haurien reunit mesos abans de la 
presa, que vuit dels guerrillers que van rodejar l'edifici van ser executats amb tirs de gràcia, que 
almenys quatre persones que van sortir vives de l'edifici van ser assassinades i desaparegudes per 
les Forces Militars, que el Govern de Belisario Betancur va violar els drets dels colombians a 
l'establir la censura de premsa i ordenar la transmissió d'un partit de futbol per a desviar l'atenció 
del país. Per a l'època l'actual candidata a la presidència de la República Noemí Sanín era la 
ministra de Comunicacions. L'informe assenyala que els organismes d'intel•ligència, autoritats 
militars i el mateix president Betancur, coneixien des de feia un mes els plans del M-19 i no 
obstant això no van realitzar cap esforç per a brindar la protecció institucional, que es mereixia 
per a preservar la vida dels alts magistrats i de qui treballaven al Palau de Justícia. L'informe 
assegura que per contra, la vigilància habitual en el Palau va ser retirada de manera deliberada 
per a atreure al M-19. Pel seu costat la candidata presidencial Noemí Sanín va dir que l'ordre 
impartida per ella de suspendre les emissions radials i de televisió en directe, van evitar que a 
Bogotà ocorregués un fet similar al “del Bogotazo”, insurrecció ocorreguda el 9 d'abril de 1948, 
com a reacció popular a l'assassinat del líder Jorge Eliécer Gaitán. El Tiempo, El Colombiano, 
Caracol – Radio, RCN – Radio, CMI – Tv, 16 – 22/12/09 
 
Finalment, un fort escàndol va suscitar la captura de sis desmobilitzats de la guerrilla de les 
FARC, al ser sorpresos quan sembraven mines anti persona en zones rurals de Meta i Tolima, per 
a després denunciar l'existència de les mateixes i cobrar sucoses recompenses. La banda era 
dirigida per Jorge Didier Polanía Sánchez, qui al seu torn era el representant legal d'una ONG 
coneguda com Mans Per la Pau, que integra a exguerrillers presos que han desertat de les files de 
les guerrilles de les  FARC i l’ELN. Aquesta ONG havia arribat a notorietat per l'acompanyament 
i protecció que li brindava l'activista de drets humans Luduine Zumpolle, qui promou una 
campanya per a motivar la deserció de les guerrilles i el respecte a les lleis i l'estat de dret. El 
Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, 16 – 22/12/09 
 
 
 


