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COLÒMBIA: La senadora Piedad Córdoba, després de reunir-se als EUA amb els parlamentaris 
demòcrates Jim Mc Govern i Bill Delahunt, en la recerca de recolzament en el Congrés i del govern 
nord-americà, per a desencallar l'alliberament del cap de la Policia Pablo Emilio Moncayo, va 
declarar que ella no creu que les FARC l’entregarien al moviment humanitari de Colombians i 
Colombianes per la Pau (CCP), com ho ha proposat el professor Moncayo, pare del presoner que duu 
més d’11 anys captiu en mans de la guerrilla de les FARC. La senadora va dir que compta amb 
l'oferiment dels dos legisladors per a contribuir que des del Congrés dels EEUU i el Govern, es tingui 
una opinió favorable per a desencallar l'alliberament unilateral anunciat per les FARC, però que en 
qualsevol cas només està en mans del president Álvaro Uribe, donar les garanties  per a efectuar 
l'operació d'alliberament. D'altre banda, la senadora també va informar que el cap paramilitar 
Salvatore Mancuso, amb qui es va reunir per la seva sol·licitud, li va demanar realitzar gestions 
perquè els òrgans de justícia de Colòmbia i els EEUU concretin un acord de cooperació, a fi de 
garantir el tràmit dels processos que cursen en contra dels caps paramilitars extraditats sota la 
vigència de la llei de Justícia i Pau. Mancuso va insistir que l'acord de cooperació ha d'establir 
garanties per a la seguretat de les seves famílies, les quals corren perill tenint en compte les 
confessions comprometedores que involucren a alts funcionaris públics, oficials de les Forces Armades, 
empresaris i reconeguts dirigents polítics, amb les activitats del paramilitarisme a Colòmbia. Per la 
seva banda Mancuso assegura que amb l'extradició seva i altres caps paramilitars, es “va extraditar la 
veritat”, d'aquesta manera a Colòmbia no se sabrà la veritat sobre el fenomen del paramilitarisme, 
com tampoc hi haurà justícia i molt menys reparació a les víctimes. El Tiempo, El Espectador, Telesur 
– Tv, Cambio, 23 – 29/05/09  
 
El primer comandant de la guerrilla de l’ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, en carta pública dirigida 
al seu homòleg de les FARC, Alfonso Cano, expressa la seva disposició a parar immediatament els 
greus enfrontaments armats entre les dues organitzacions, en algunes regions del país. Rodríguez 
Bautista proposa a Cano, que els dos màxims comandants de les dues organitzacions insurgents, 
ordenin aturar els enfrontaments fratricides, per tractar-se d'un imperatiu moral i ètic, però sobretot 
perquè les conseqüències dels enfrontaments estan lesionant al poble, a altres revolucionaris i 
lluitadors populars, a més dels cops rebuts en cadascuna de les forces. Proposa a més reparar els 
danys causats a la població per compte d'aquest enfrontament, i comprometre's a que mai es repeteixin 
episodis tan qüestionables de violència entre germans. Referent a això, el president Álvaro Uribe va 
qualificar de covard a l’ELN per “demanar-li cacao” a les FARC i per no haver actuat de manera 
autònoma en els diàlegs de pau entre el seu govern i aquesta guerrilla. El mandatari va qüestionar 
durament a l’ELN i els va acusar d'estar supeditat a les FARC i de no donar un pas sense esperar 
l'aprovació d'aquesta guerrilla. Entretant, organismes d'intel·ligència de l'Estat van revelar que 
almenys 12 comandants guerrillers viuen fora del país i que tenen els seus campaments en països 
fronterers com Equador i Veneçuela, acusació que va ser rebutjada de manera immediata per la 
cancelleria veneçolana. Insurrección – ELN, Presidencia, El Tiempo, Caracol – Radio, 23 – 29/05/09 
 
De manera inusual, un ambaixador d'un altre país va expressar les seves preferències sobre qui havia 
de continuar l'obra de l'actual president Álvaro Uribe, si aquest no es presentés per a una segona 
reelecció. Es tracta de l'ambaixador d'EEUU a Bogotà, William Brownfield, qui va dir que “a títol 
personal” protegia el futur polític de l'ex ministre de Defensa Juan Manuel Santos. La declaració del 
diplomàtic ha causat inquietud, perquè a cap diplomàtic li està permès aquest tipus de declaracions, 
encara que siguin “a títol personal”, perquè poden constituir una intervenció indeguda en els afers 
interns del país que li brinda la seva hospitalitat. D'altra part, la Cort Constitucional va tombar les 
facultats que el Congrés de la República, de majories uribistes, li va atorgar al president Álvaro Uribe 
per declarar la il·legalitat d'una vaga de treballadors, quan així ho estimés. El president de l'alt 
tribunal constitucional, Nilson Pinilla, va assegurar que aquesta llei de facultats extraordinàries viola 
el dret d'associació sindical, emparat per la Constitució Nacional. El magistrat va assenyalar que ni el 
President de la República, ni la Sala Laboral de la Cort Suprema de Justícia, estan facultats per a 
limitar o impedir el lliure exercici i l'aplicació dels drets fonamentals. La Constitució Nacional només 
contempla algunes excepcions, quan es tracta d'una vaga que afecta serveis públics essencials per a la 
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resta dels ciutadans. La decisió de la Cort Constitucional va ser rebuda amb satisfacció per les 
centrals obreres. D'altre banda, el president de la Cort Suprema de Justícia, Augusto Ibañez, després 
de reunir-se amb delegats de l'ONU, va anunciar que aquest organisme multilateral ha acceptat enviar 
un Relator Especial per a la independència judicial. La data de visita del Relator serà definida entre 
l'ONU i el govern. El Relator Especial examinarà la situació de risc que viuen els magistrats de la 
Cort, arran de les escoltes telefòniques i seguiments il·legals realitzats pel departament Administratiu 
de Seguretat (DAS). La Relatoria per la Independència Judicial és un instrument del Consell de drets 
Humans de l'ONU per a vigilar l'exercici autònom i independent de la justícia respecte dels altres 
poders públics. CMI – Tv, El Tiempo, Caracol – Radio, 23 – 29/05/09 
 
L'Oficina Anticorrupció de la Presidència de la República, avança una investigació contra l'exministre 
de Defensa Juan Manuel Santos, per haver afavorit a amics seus en l'assignació de contractes 
multimillonaris per a l'adquisició d'equipament militar i prestació de serveis al sector de Defensa. 
Santos hauria intervingut de manera directa per a impedir que es cancel·lés un contracte que afavoria 
a un amic seu, quan existien altres propostes millors sobre recursos tècnics oferts i amb costos molt 
més reduïts. Igualment, s'investiga l'assignació de contractes per part de l'ex ministre, afavorint 
propostes d'amics de la seva família, sense el ple de requisits i rebutjant propostes més convenients per 
al país. L'Exministre Santos hagué de comparèixer davant l'Oficina Anticorrupció i no es descarta que 
hagi de fer-ho davant altres organismes de control com la Procuraduria General de la República, la 
Fiscalia i la Contraloria General de la Nació. Per altra banda, tan bon punt el Govern anunciés que un 
grup narco – paramilitar “Els Rastrojos”, integrat per 108 membres s'havia desmobilitzat i entregat 
les seves armes a les forces de l'Exèrcit, en el departament del Chocó, es va conèixer que 42 dels 
“desmobilitzats” havien estat reclutats dos dies abans de la desmobilització, i que havien estat 
traslladats per personal militar, sabent que mai havien estat combatents d'aquesta organització. El fet 
irregular va ser reconegut pel govern que es va comprometre a realitzar una exhaustiva investigació, 
al mateix temps que va assegurar que aquesta desmobilització no es podia qualificar com “un fals 
positiu”. El Colombiano, El Nuevo Herald, El Nuevo Siglo, El Espectador, 23 – 29/05/09 

La detenció del professor universitari Miguel Ángel Beltrán Villegas per autoritats mexicanes i la seva 
posterior deportació a Colòmbia, tan bon punt autoritats colombianes l’assenyalessin de ser un 
membre del Front Internacional de la guerrilla de les FARC, i d'escriure notes editorials per al diari 
virtual ANNCOL sota el nom de Jaime Cienfuegos, s'ha generat un allau de reaccions de rebot, contra 
la deportació realitzada per Mèxic com també contra les acusacions del Govern colombià. Així, des de 
diferents escenaris acadèmics, com la Universitat Nacional de Colòmbia, Universitat Distrital de 
Bogotà, Universitat d’Antioquia i la Universitat Autònoma de Mèxic, s'han realitzat pronunciaments 
en defensa de Beltrán Villegas, que qüestionen durament la detenció il·legal, la deportació del docent, 
la renúncia de Mèxic a mantenir la seva tradició de respecte al dret d'asil, les acusacions arbitràries 
per part de l'Estat colombià i la persecució a qui s'atreveix a expressar les seves crítiques al règim. El 
govern ha assenyalat que aquest professor havia mantingut correspondència amb Raúl Reyes, la qual 
va ser trobada en els ordinadors confiscats a Equador, en la qual el cap insurgent li dóna ordres de 
reclutar membres per a les FARC. Finalment, uns 200 camperols, inclosos infants, es van declarar en 
resistència pacífica en un campament humanitari del municipi de Teorama a Nord de Santander. Els 
camperols són desterrats de les seves terres, que denuncien l'abandonament de l'Estat i la total 
indefensió i desemparament en que es troben. L'acte de resistència era per a denunciar la seva situació 
i reclamar l'atenció del Govern local i nacional. El Tiempo, La Opinión – Cúcuta, 23 – 29/05/09   

 


