
 
 
 
 
COLÒMBIA: En el marc del Primer Congrés Internacional de Desarmament, Desmobilització i 
Reintegració (DDR), que va tenir lloc a Cartagena, el president Álvaro Uribe va assegurar que a 
Colòmbia no hi ha espai per a concedir amnistia o indult a les guerrilles, en un eventual procés de 
pau. Va dir el mandatari que “no és possible distingir entre el guerriller i el paramilitar per a 
donar un tractament més favorable a qualsevol dels dos”, i va puntualitzar que la mateixa llei de 
justícia i pau que regeix per als paramilitars desmobilitzats regirà per als guerrillers que es 
desmobilitzin. Pel seu costat, l'Alt Comissionat per a la Pau, Frank Pearl, va reclamar a la 
societat i especialment a l’empresariat un major compromís per a ajudar a la “resocialització” de 
50.700 ex integrants de grups armats que a la data s'han desmobilitzat. Va dir l'alt funcionari 
que la passivitat i la indiferència social enfront d'aquestes realitats, poden fer fracassar els 
esforços del govern de desarmar als violents, i es corre el risc que els desmobilitzats retornin a les 
armes i a les pràctiques violentes si no se'ls ofereixen oportunitats. Al marge d'aquest 
esdeveniment, l'Alt Comissionat per a la Pau va revelar haver signat una Carta d'Intenció amb 
l'Assessor Presidencial per a la Pau de Filipines, amb el propòsit de compartir coneixements, 
experiències i bones pràctiques relacionades amb les mútues experiències de construcció de pau, 
d'implementar iniciatives de cooperació tècnica que beneficiïn la recerca de la pau en els dos 
països, i compartir lliçons que resultin de la facilitació d'altres països i d'organitzacions 
internacionals amb altres països que enfrontin reptes similars als de Colòmbia i Filipines. El 
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El Cardenal Darío Castrillón, qui presideix la Comissió Pontifícia Iglesia Hoy, va revelar des del 
Vaticà haver rebut trucades telefòniques de portaveus de les guerrilles de les FARC i de l’ELN, en 
les quals li van expressar la seva voluntat per a treballar en la recerca de camins de solució 
política al conflicte social i armat. El prelat va dir que va conversar sobre aquest tema amb el 
president Uribe, qui es va mostrar receptiu i li va demanar que continués en aquesta tasca de 
buscar acostaments amb les guerrilles. Entretant, el Comando Central de la guerrilla de l’ELN, 
en la seva carta de resposta dirigida a Colombians i Colombianes per la Pau (CCP), planteja que 
no hi hauran temes vetats en el marc d'un eventual procés de diàleg i negociació, i va puntualitzar 
la seva disposició a que es tracti a la taula els temes del segrest, la desaparició forçada i els 
presos polítics. En la missiva insisteixen que tots els sectors de la societat han de tenir un paper 
protagonista, al moment de construir els continguts per a la solució política. Finalment 
adverteixen que no acceptaran cap tipus de precondicions, en al·lusió directa a la interposada per 
l'anterior Alt Comissionat per a la Pau Luis Carlos Restrepo, qui va exigir la concentració dels 
combatents i militants de l’ELN i les seves corresponents identificacions, per a materialitzar un 
cessament de focs i hostilitats. El Colombiano, Insurrección - ELN, CMI – Tv, 08 – 15/05/09 
 
Profunda preocupació ha causat en els familiars dels presoners en poder de la guerrilla de les 
FARC, com també en el si del moviment de CCP, les declaracions del president Uribe de no 
autoritzar els bons oficis de la senadora Piedad Córdoba i de CCP, per a l'alliberament unilateral 
anunciada per les FARC del cap Pablo Emilio Moncayo, i l'ordre que donés el mandatari a les 
Forces Armades de persistir en el rescat de tots els captius. Pel seu costat el professor Gustavo 
Moncayo, conegut com el “caminante de la paz” i pare del cap Pablo Emilio, va dir que l'ordre 
del president conduirà al seu fill i altres presoners a una mort segura i va anunciar que demanarà 
a la comunitat internacional perquè ajudin que l'alliberament anunciat es faci en un país veí. Pel 
seu costat la senadora Piedad Córdoba, qui prepara un viatge als EEUU per a entrevistar-se amb 
els caps paramilitars, que són jutjats per delictes de narcotràfic per la justícia d'aquest país, qui 
la van convidar que els escolti i interposi els seus bons oficis a fi que la veritat sobre el 
paramilitarisme a Colòmbia pugui ser coneguda, va dir que continuarà en les seves gestions 
humanitàries, al mateix temps que va defensar la seva labor la qual va caracteritzar de política 
però no electoral, perquè no hi ha res més polític que contribuir a la pau de Colòmbia. La 
parlamentària va dir que els alliberaments “a comptagotes” per part de les FARC poden generar 
un desgast innecessari, que s'evitaria si es pactés un acord humanitari per a assolir l'alliberament 
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de tots els captius d'una sola vegada, i va convidar a les parts a crear les condicions per a això. 
Caracol – Radio, Telesur – Tv, Aporrea, El Tiempo, El Espectador,  08 – 15/05/09 
 
El president Álvaro Uribe es va reunir en el seu despatx amb els Magistrats de les Altes Corts 
(Suprema de Justícia, Constitucional, Consell d'Estat), en resposta a la sol·licitud que aquests li 
fessin de pronunciar-se públicament enfront de les intervencions telefòniques i seguiments del 
DAS, amb una actitud dialogant el mandatari es va comprometre a que aquest tipus de pràctiques 
il·legals no se segueixin cometent per part del màxim organisme de seguretat de l'Estat. Entretant, 
el cap de Contrainteligència del DAS, el capità Jorge Lagos, va revelar davant la Fiscalia que els 
informes sobre les converses gravades als Magistrats de la Cort Suprema de Justícia realitzades 
pel DAS, eren lliurats a l’ex conseller presidencial José Obdulio Gaviria i al Secretari General de 
Presidència Bernardo Moreno. L'alt funcionari del DAS va sol·licitar a l'ens acusador que vinculi 
a la seva família al programa de protecció de testimonis, per a així poder revelar tota la 
informació que té en el seu poder. D'altra part, va ser capturada la senadora Zulema Jattin, qui 
juntament amb els senadors Julio Manzur i Habib Merheg, haurien de comparèixer davant els 
tribunals pels seus vincles amb el paramilitarisme en la Costa Nord colombiana. Els tres 
parlamentaris van presentar les seves respectives dimissions al Congrés, per a així poder ser 
investigats per la Fiscalia, de qui aspiren tenir un tracte més benèvol. Igualment, la Sala Penal de 
la Cort Suprema de Justícia va iniciar una investigació en contra dels senadors Jorge Visbal 
Martelo i Marco Alirio Cortés, per càrrecs similars que els tres anteriors. Els cinc parlamentaris 
són part de les forces polítiques que donen suport al president Uribe. Finalment, un informe de la 
Unitat de Drets Humans de la Fiscalia revela que a la data 426 militars han estat detinguts per 
execucions extrajudicials, en el marc de l'escàndol que cobreix a les Forces Armades pels 
anomenats “falsos positius”. En total els processos oberts ascendeixen a 1.009, en els quals estan 
involucrats 1.666 militars. El Espectador, El Tiempo, Caracol – Radio, Semana,  08 – 15/05/09 
 
L'advocat nord-americà Terry Collinsworth, apoderat d'un grup de famílies víctimes del 
paramilitarisme, va interposar demanda penal contra la multinacional bananera Dole en una Cort 
de Los Ángeles, per haver ordenat l'assassinat de 57 sindicalistes colombians. La multinacional 
Dole, de capital nord-americà, hauria pagat quantioses sumes de diners als grups paramilitars de 
la regió d’Urabá i del departament del Magdalena com a contraprestació per aquests crims. 
Aquest mateix advocat va ser el que va entaular una querella contra la també multinacional 
bananera Chiquita Brands, la qual va ser declarada culpable i condemnada a pagar una multa de 
24 milions de Dòlars per patrocinar econòmicament i amb subministrament d'armes les activitats 
de grups paramilitars a Colòmbia, a canvi de seguretat per als seus funcionaris i instal·lacions. 
D'altra part, una comissió d'eurodiputats després de reunir-se amb grups de colombians i 
defensors de drets humans, van fer una declaració en la qual sol·liciten als països de la UE, 
perquè d'una vegada per totes els drets humans a Colòmbia siguin una prioritat per a Europa, i es 
pressioni perquè parin els assassinats d'indígenes i líders sindicals. Pel seu costat el president i el 
vicepresident Álvaro Uribe i Francisco Santos, respectivament, van dir que des de l'exterior 
paguen a advocats que aixequen falses acusacions contra el Govern i les Forces Armades i que 
existeix una estratègia “ben muntada” a Anglaterra i EEUU, països on advocats colombians, 
sindicats, ONG´s i polítics d'esquerra conspiren per a desprestigiar al país. Entretant el ciutadà 
Defensor del Poble, Volmar Pérez, va denunciar que els paramilitars de les “Águilass Negras” 
han amenaçat als funcionaris del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), que desenvolupa aquest 
organisme com a mecanisme de defensa de la població civil. Finalment, la Central Unitària de 
Treballadors (CUT), seccional Bolívar, va denunciar l'assassinat de la dirigent sindical del sector 
salut Vilma Carcamo Blanco en la població de Magangué, a les mans de grups paramilitars. Amb 
aquest crim s'eleven a 17 els assassinats de sindicalistes en el curs d'aquest any i a 2.711 els 
sindicalistes assassinats en els últims 10 anys a Colòmbia. Telesur – Tv, Oidhaco - Web, CUT – 
Web,  08 – 15/05/09 


