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COLÒMBIA SETMANAL 

COLÒMBIA: Alfonso Cano, màxim dirigent de la guerrilla de les FARC, en una carta dirigida a 
la senadora Piedad Córdoba li expressa el seu reconeixement als Colombians i Colombianes per la 
Pau, CCP, per la gestió humanitària portada a terme que va concloure amb l'alliberament de 
quatre militars i dos polítics, tal com aquesta organització va prometre en el mes de desembre. El 
dirigent guerriller insisteix que cal persistir en la recerca d'un acord de bescanvi de presoners 
sense oblidar a Simón Trinidad i a Sonia, qui romanen presos en presons d'EEUU. Entretant, 
l'ambaixador d'EEUU a Bogotá, William Brownfield, va sorprendre a l'afirmar que el govern del 
seu país estaria disposat a escoltar propostes que contribueixin a la recerca d'una solució del 
conflicte colombià i a estudiar la situació jurídica dels presos de les FARC en presons del seu 
país. Pel seu costat, la senadora Piedad Córdoba i personalitats membres de CCP es van reunir 
per a definir els termes de la tercera carta a les FARC i la primera a l’ELN, referent a això Iván 
Cepeda, dirigent del Moviment de Víctimes de Crims d'Estat, MOVICE, afirma que amb les 
FARC s'insistirà en l'abandonament del segrest com a pràctica i a propiciar comportaments de 
respecte a la població civil mentre duri la confrontació militar, i a l’ELN se li insistirà a 
reprendre les negociacions amb el Govern per a concretar l'Acord “Base”, negociacions que van 
ser interrompudes a l'octubre de 2007, tan bon punt el president Uribe suspengués la mediació 
del president de Veneçuela Hugo Chávez de manera unilateral. D'altra part, el president Uribe va 
assegurar que el seu govern està preparat per a avançar un acord humanitari si els guerrillers que 
siguin alliberats es converteixen en gestors de pau. Dies després el mandatari es va desdir a 
l'afirmar que l'únic acord humanitari que accepta és que les FARC alliberin a tots els segrestats 
de manera unilateral i abandonin tot acte de violència. Piedad Córdoba – Blog, Telesur – Tv, 
Caracol – Radio, El Tiempo, 07 – 13/02/09  
 
Després de que fossin difoses les imatges de l'alliberament dels tres agents de Policia i un soldat 
de l'Exèrcit, el President Álvaro Uribe va arremetre contra el moviment de Colombians i 
Colombianes per la Pau titllant-lo de “bloc intel·lectual de les FARC”, i va demanar al país “no 
dejarse engañar de ese bloque que defiende a la guerrilla con su cuentito de la paz”. Personalitats 
d'aquest moviment van qualificar d'imprudents i irresponsables les paraules del mandatari, al que 
li van demanar claredat a les seves acusacions i van afirmar que no entraran en un combat verbal 
i per contra continuaran amb més esforços per la pau i per l'intercanvi humanitari. A aquestes 
veus es van sumar les de la Federació Internacional de Drets Humans, FIDH, que demana al 
president retractar-se i rectificar, perquè els seus assenyalaments posen en greu perill la vida dels 
membres de CCP. Exhorten al mandatari a reconèixer sense ambigüitats que la defensa dels drets 
humans i la recerca d'un alliberament negociat per a tots els ostatges, no impliquen una 
complicitat amb la insurrecció. D'altra part, el president de la Conferència Episcopal de 
Colòmbia, monsenyor Rubén Salazar, a l'inici de l'Assemblea Nacional de Bisbes, va dir que si hi 
ha interès comú entre les parts, Govern i guerrilles, l'Església podria contribuir a crear un 
ambient que faciliti el diàleg i la concertació, i va assegurar que “la solució al conflicte és 
negociada, no militar”. El Tiempo, Caracol – Radio, Vanguardia Liberal, Voz, El Mundo – 
Medellín, El Espectador, 07 – 13/02/09 
 
Una preocupant crisi humanitària s'ha generat, tan bon punt capdavanters indígenes denunciessin 
que en àrees rurals de les poblacions de Barbacoas i Ricaurte, en el departament de Nariño, 
grups d'homes armats i amb emblemes de les FARC haurien massacrat a 27 indígenes d'ètnia 
Awá. Pel seu costat el president de l'Organització Nacional Indígena de Colòmbia, ONIC, Luis 
Evelis Andrade, diu que la situació és molt confusa i que les massacres s'haurien produït enmig de 
forts enfrontaments entre tropes de l'Exèrcit i grups guerrillers de les FARC. El dirigent demana 
a l'Exèrcit i a les FARC excloure a la població indígena de les hostilitats, respectar les seves 
cultures i territoris i va clamar al Govern per mesures urgents de protecció. El Governador del 
departament de Nariño, Antonio Navarro Wolff, assegura tenir informació sobre els llocs on es 

Escola de Cultura de Pau: www.escolapau.org 
Butlletí Colòmbia Setmanal: colombiasemanal@yahoo.esEscola de Cultura de Pau: www.escolapau.org 

Butlletí Colòmbia Setmanal: colombiasemanal@yahoo.es Escola de Cultura de Pau: http://www.escolapau.org 
Butlletí Colòmbia Setmanal: colombiasemanal@yahoo.es 



Escola de Cultura de Pau: www.escolapau.org 
Butlletí Colòmbia Setmanal: colombiasemanal@yahoo.esEscola de Cultura de Pau: www.escolapau.org 

Butlletí Colòmbia Setmanal: colombiasemanal@yahoo.es Escola de Cultura de Pau: http://www.escolapau.org 
Butlletí Colòmbia Setmanal: colombiasemanal@yahoo.es 

podrien trobar els cadàvers i que tot apunta que les FARC són les autores de les dues massacres. 
El funcionari estudia la declaració de l'estat d'Emergència Humanitària en aquesta regió del 
departament. El moviment de CCP rebutja les massacres i demana a les FARC que es pronunciïn 
sobre la seva presumpta autoria d'aquests crims. D'altra part, el President de la Central Unitària 
de Treballadors en la Vall del Cauca, Álvaro Vega va denunciar que dotze representants dels 
treballadors de canya que van estar al capdavant de la vaga laboral que va durar 45 dies abans 
d'acabar el 2008, han estat amenaçats de mort. El President Nacional de la CUT, Tarcisio Mora 
va assegurar que durant el Govern del President Uribe han estat assassinats 474 dirigents 
sindicals i més de mil estan amenaçats de mort. El dirigent sindical va anunciar que denunciarà 
al Govern davant la OIT, en la pròxima Conferència d'aquesta organització. Entretant, el cap 
paramilitar Éver Veloza, alies HH, en versió lliure davant un fiscal de Justícia i Pau, va 
assenyalar a l'assassinat Arquebisbe de Cali, Monsenyor Isaías Duarte Cancino, com el conseller 
espiritual de Carlos Castaño. Va sostenir que en una ocasió Carlos Castaño es va allotjar a la 
residència del prelat a Cali. Igualment va assegurar que l’ex governador del Cauca i ex–
ambaixador a República Dominicana Juan José Mosquera Chaux, era un dels seus millors aliats. 
El cap paramilitar va reiterar les seves confessions en les quals involucra al general Rito Alejo 
del Rio amb les activitats del paramilitarisme a Urabá, quan l'alt oficial era comandant de la 
Brigada 17 amb seu a Carepa. El Tiempo, Caracol – Radio, El Diario del Sur – Nariño, El 
Colombiano, 07 – 13/02/09 
 
Un estudi de la Vicepresidència de la República indica que el 85% dels nens i nenes reclutats per 
organitzacions paramilitars i guerrilleres, ho han fet per decisió pròpia. Aquest estudi és tota una 
revelació ja que es pensava que els menors eren reclutats per força. L'estudi assegura que la 
violència intrafamiliar, l'abandó, la violència sexual, la falta d'oportunitats de desenvolupament 
personal i el reconeixement que els dóna les armes i un uniforme, així com també la desil·lusió i 
les poques expectatives que els menors tenen a les escoles, són les causes i motivacions que 
impulsen als menors a entrar en les organitzacions armades. L'estudi indica que el 15% restant 
ha estat reclutat per força o pel xantatge sota amenaces a les seves famílies. En l'estudi d'aquesta 
problemàtica, diferents organitzacions han estimat el nombre de menors que fan part d'aquestes 
organitzacions entre 8.000 i 14.000, no obstant això no s'ha pogut establir amb rigor la 
quantitat de menors d'edat a les files dels il·legals. Per la seva banda el representant d’UNICEF a 
Colòmbia Paul Martin, va dir que la Cort Penal Internacional, CPI, podrà jutjar a les 
organitzacions que tinguin menors en les seves files a partir de l’1 de novembre, data que entrarà 
en plena vigència la jurisdicció de la CPI a Colòmbia, la qual havia estat postergada des de feia 
set anys. L'alt funcionari va assegurar que la crisi econòmica que viu el país podrà accentuar la 
incorporació de menors a les organitzacions armades i va demanar al govern implementar 
polítiques preventives. El Periódico, caracol – Radio, El Espectador, 07 – 13/02/09 
 
El ministre de Defensa Juan Manuel Santos, va revelar que durant els dos governs del president 
Uribe, el peu de força va augmentar en un 40%, passant de 308.000 uniformats el 2002 a 
431.000 actualment. El ministre va revelar que el 2009 l'Exèrcit tindrà 3 noves brigades mòbils, 
2 batallons d'enginyers, 4 companyies mòbils, 20 nous helicòpters, 5 avions, 48 tancs blindats i 
20 obusos. L'Armada tindrà 11 companyies d'assalt fluvial, 2 estacions de guardacostes, una 
companyia de fusilers, naus nodrisses, 131 llanxes de combat, 2 estacions mòbils de suport 
fluvial, un avió patruller marítim, 3 patrullers i l'extensió de la vida útil de 4 fragates i 2 
submarins. La Força Aèria instal·larà una nova base a Yopal, Casanare i una altra a Leticia, 
Amazonas. Tindrà 12 helicòpters de combat, 9 avions de transport, 7 avions plataforma 
d'intel·ligència, 25 avions d'entrenament i 13 nous avions de combat K-Fir. La policia serà 
reforçada amb 107 noves estacions i 41 més pel 2010. CMI – Tv, El Espectador, El Tiempo, 07 
– 13/02/09 
 
 


