
 
 
 
 
COLÒMBIA: En el marc d'una conferència internacional sobre terrorisme celebrada a 
Bogotà, el ministre de Defensa Juan Manuel Santos va anunciar l'inici del què va anomenar 
“un salt estratègic” contra les guerrilles a Colòmbia. L'alt funcionari va assegurar que es 
tracta d'una nova fase de la política de seguretat democràtica que desenvolupa l'actual 
govern, i en la qual s'implementarà la identificació de les zones on la guerrilla té capacitat 
militar creïble, per a centrar en elles l'ofensiva de l'Estat de manera concentrada i sostinguda 
fins a desarticular o reduir la capacitat militar de la insurrecció. A més contempla 
especialitzar la intel·ligència per a topar amb el parador dels dirigents guerrillers i colpejar-
los. També es faran desplegaments de força sobre les fronteres, per a contenir als guerrillers 
quan pretenguin creuar-les. Així mateix s'incrementarà la cooperació entre les Forces 
Armades i la Fiscalia, per a jutjar als insurgents capturats, igual que a les seves xarxes de 
suport. Aquestes mesures seran combinades amb el programa de lluita contra el narcotràfic, 
per a minar la capacitat de finançament de les guerrilles i la implementació de programes de 
cobertura social, en les comunitats on històricament han operat els grups guerrillers. Per la 
seva banda el president Álvaro Uribe, va afirmar que part de la fortalesa de la guerrilla de 
les FARC es va deure a l'intens treball diplomàtic d'aquesta guerrilla, en contrast amb una 
ineficaç acció diplomàtica de la Cancelleria durant governs anteriors. El mandatari va 
reclamar de la comunitat internacional major suport i comprensió per a aïllar i derrotar a les 
guerrilles, a les quals qualifica de terroristes. Entretant, l'exsecretari de Defensa per a 
assumptes Especials dels EEUU, Kalet Sepp, qui va assistir a l'esdeveniment en el qual van 
participar prop d'un centenar d'experts de tot el món sobre el tema de terrorisme, va dir que 
són evidents els avanços de Colòmbia en la lluita contra el terrorisme, però que falta molt 
camí per recórrer i va comparar la situació de Colòmbia amb la d'Afganistan, on les forces 
insurgents creuen les fronteres per a buscar refugi en els països veïns. Els assistents a la 
conferència van proposar realitzar una Cimera Regional, per a tractar amb els països veïns el 
tema de la presència de les guerrilles colombianes en els seus territoris. El Tiempo, CMI – 
Tv, El Nuevo Herald, BBC, Mi Punto, 31/03/09 – 03/04/09 
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L’International Crisis Group (ICG) en el seu últim informe, estableix que per la via 
exclusivament militar no serà possible derrotar a les guerrilles per a imposar la pau a 
Colòmbia. L'Informe reconeix que malgrat els cops fets per les Forces Armades de l'Estat, la 
guerrilla de les FARC, sota l'orientació d'Alfonso Cano està demostrant una notable capacitat 
de recuperació i d'adaptació, la qual cosa comportarà a la prolongació del conflicte armat; 
per tant recomana que la pressió militar sobre la insurrecció ha de ser sostinguda i combinar-
la amb una estratègia de diàleg per a entaular negociacions de pau. Així mateix recomanen 
mantenir totes les opcions possibles per a assolir l'alliberament dels segrestats, inclòs el 
bescanvi per guerrillers presos, i buscar el suport de sectors externs com el CICR, Brasil o 
Xile. Pel seu costat, Colombians i Colombianes per la Pau (CCP), van anunciar que 
sol·licitaran una audiència al president Álvaro Uribe, per a discutir els continguts de la carta 
de les FARC a aquesta iniciativa ciutadana. Referent a això, la portaveu de CCP, la senadora 
Piedad Córdoba, va dir que buscaran el compromís del Govern per a avançar el bescanvi 
humanitari i recaptar el suport logístic per a rebre les restes mortals d'un oficial de la Policia 
que les FARC s'han compromès a lliurar al seus familiars, com també insistiran perquè els 
cadàvers de Raúl Reyes i Iván Ríos siguin entregats a les seves famílies. La senadora es va 
fer ressó de la versió dels familiars de Reyes i Ríos, segons els quals el govern està mentint 
quan assegura que ja els hi va entregar. D’altra part, el president de la Comissió Nacional de 
Reparació i Reconciliació (CNRR), Eduardo Pizarro Leóngomez, diu que les FARC utilitzen 
el cos del major Guevara com a instrument polític, i exigeix que les FARC l’entregui sense 
condicions, també li demana al govern fer això últim amb els cadàvers de Raúl Reyes i Iván 
Ríos. El Tiempo, El Espectador, Mi Punto, Telesur – Tv, Caracol – Radio, 31/03/09 – 
03/04/09 
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D'altra banda, des de la ciutat de Madrid i en un Seminari titulat “Colòmbia: Conflicte i Dret 
Internacional Humanitari”, convocat per la plataforma Justícia per Colòmbia i la Universitat 
Carlos III, l’ex facilitador per a l'acord humanitari, el suís Jean Pierre Gontard, va presentar 
una proposta per a avançar en la regularització del conflicte armat a Colòmbia, el qual 
consisteix en la conformació d'un grup de persones de la societat integrat pels ex 
Comissionats de Pau, exdirectors de l'Escola Superior de Guerra de les Forces Armades, ex 
dirigents guerrillers, ex facilitadors de pau i altres sacerdots i experts, per a promoure actes 
humanitaris de les parts, els quals poden ser unilaterals o convinguts, i contribuir a crear un 
clima de confiança per a futurs diàlegs de pau. La proposta titulada “Cercle de Savis de 
Providència”, estableix que els seus integrants es reuneixin a l’illa de Providència, per a des 
d'allà proposar a les parts mecanismes i activitats de caràcter humanitari d'execució 
immediata com l'obtenció de proves de supervivència dels presoners i segrestats, garantir 
l'ingrés de medicaments per als mateixos, aixecar la prohibició de medicaments per a l'ús de 
la població en les zones de conflicte, entre d’altres. El grup de ciutadans buscarà establir 
comunicació epistolar i directa tant amb les comandàncies guerrilleres com amb el Govern. 
Pel seu costat, l'Assemblea Permanent de la Societat Civil per la Pau i més d'una centena 
d’ONGs humanitàries i nombroses iniciatives ciutadanes per la pau a Colòmbia, enviaran una 
carta als Caps d'Estat i de Govern que es reuniran en la V Cimera de les Amèriques, a 
celebrar-se pròximament a Trinidad i Tobago, en la qual els sol·liciten expressar-se 
obertament a favor de la solució política al conflicte armat, els demanen instar a les parts 
enfrontades a considerar “el diàleg útil i la negociació amb resultats” com el camí per a 
superar el conflicte armat i la violència, oferir els bons oficis de la comunitat americana per 
a facilitar el diàleg i la negociació, donar suport els esforços de la societat colombiana en 
l'exercici del dret i el deure constitucionals dels colombians, per a buscar i construir la pau. 
ECP, APSCP, Cambio, 31/03/09 – 03/04/09 
 
Arran de la declaració de la guerrilla de les FARC, segons la qual només mantenen en el seu 
poder a 9 persones segrestades per raons econòmiques, la Fundació País Libre, que va ser 
liderada en el passat per l'actual vicepresident de la República, Francisco Santos, va revelar 
que entre 1996 i 2008 han estat segrestades 24.103 persones, de les quals 2.829 colombians 
encara segueixen captius. D'aquests últims 713 estarien en poder de les FARC, prop de 300 
en mans de l’ELN, i 1.250 en mans d'autors desconeguts, els restants estarien en poder de 
bandes delinqüents del crim organitzat. Per altra banda, va concloure la Minga Humanitària 
realitzada per les comunitats indígenes de l'ètnia Awá, amb el suport de l'Organització 
Nacional Indígena de Colòmbia (ONIC), que es van internar en les muntanyes del 
departament de Nariño per recuperar els cossos dels indígenes assassinats per la guerrilla de 
les FARC. En aquesta, dirigents indígenes van reportar haver recuperat els cossos dels 8 
indígenes que les FARC va reconèixer públicament haver assassinat, els quals han estat 
entregats a medicina legal per a la seva identificació. El Tiempo, El Espectador, El Diario 
del Sur – Nariño, 31/03/09 – 03/04/09 
 
EQUADOR: El ministre de Defensa, Javier Ponce, va revelar que la justícia del seu país 
avança un procés penal contra el coronel de l'Exèrcit José Hidalgo, per la seva presumpta 
complicitat amb la guerrilla de les FARC permetent amb això la presència il·legal dels 
insurgents en sòl equatorià i lesionant greument la seguretat nacional i la sobirania. El 
ministre va assegurar que es tracta d'un cas aïllat i que de demostrar-se la culpabilitat de 
l'imputat, serà sancionat de la forma dràstica que estableix la llei. Pel seu costat el cap del 
Comando Conjunt de les Forces Armades, general Fabián Varela, va anunciar que s'engegarà 
una nova estratègia militar per a controlar la frontera amb Colòmbia, amb la pretensió de 
guanyar major mobilitat de les Forces de frontera per a combatre al narcotràfic, el 
contraban, el tràfic d'armes, i contenir l'ingrés de grups armats des de territori colombià, 
utilitzant intel·ligència a través de mitjans humans i tecnològics. La nova estratègia estableix 
un comandament únic per a totes les forces desplegades a la frontera. La Opinión – Cúcuta, 
mi Punto, El Comercio, Diario del Sur – Nariño, 31/03/09 – 03/04/09 
 


