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COLÒMBIA: Forta polèmica ha ocasionat a Colòmbia l'aprovació a la Cambra de Representants 
del text de l’anomenada “Llei de víctimes”. L'articulat que ha estat defensat pel govern i amb el 
recolzament en el Congrés va ser rebutjat per la Taula de la Trobada Nacional de víctimes al no 
atendre les observacions fetes per l'Alta Comissionada de Nacions Unides per als Drets Humans, 
ni per tenir en compte les propostes enviades per més de 4000 víctimes al cos legislatiu. 
Guillermo Rivera, congressista de l'opositor Partit Liberal i ponent de la Llei, va assenyalar que el 
text “discrimina a les víctimes i desconeix els principis internacionals de reparació”. Coincidint 
amb Rivera, el director del Moviment de Víctimes de Crims d'Estat (MOVICE), Iván Cepeda, va 
dir que l'aprovat “està fet a la mesura del govern, no a la mesura de les víctimes”, i va anunciar 
una demanda davant la Cort Constitucional si no assoleixen esmenar-se els desaforaments en la 
comissió de conciliació de les dues càmeres. “És la continuació de la impunitat” va manifestar 
Esperanza Merchán, l'espòs de la qual va ser assassinat presumptament per membres de la policia 
l'any 2000, quan el seu cònjuge treballava com a dirigent cívic; així mateix Merchán va acusar al 
projecte de “revictimitzar” als familiars, ja que exigeix als parents la càrrega d'haver d'interposar 
demandes, contractar advocats a la seva costa o recaptar proves entre altres obligacions, per a 
poder demostrar la culpabilitat dels victimaris. El president Uribe ha defensat la iniciativa votada 
a la Cambra, recordant que fins a finals de maig passat hi havien inscrites 220.000 persones com 
a víctimes, i encara queda un període de dos anys perquè ho facin qui es considerin afectats. A 
última hora la comissió conciliadora del Senat i la Cambra va assolir reprendre alguns dels 
reclams de les víctimes, no obstant això la decisió final la tenen les plenàries de les dues 
instàncies legislatives, ja que la negació del text conciliat, significaria l'enfonsament de la 
iniciativa. El Espectador, CM& Noticias, El Nuevo Herald, Semanario VOZ, “W” Radio, Revista 
Semana 13/06/09 – 19/06/09  
 
El Moviment de Colombianes i Colombians per la Pau (MCC) va enviar una segona carta pública 
al Comando Central (COCE) de la guerrilla de l'Exèrcit d'alliberament Nacional (ELN) dintre del 
que s'ha anomenat com “Intercanvi Epistolar”. En la missiva, els pacifistes els demanen als 
rebels una decisió unilateral mitjançant la qual renunciïn al segrest, pràctica que –segons CCP– 
no ha de ser tema d'una taula de diàlegs i negociació. Agreguen a més els signants de la carta que 
“l’ELN ha de prendre la iniciativa en la formulació de propostes viables que la societat civil pugui 
acompanyar”, i finalitzen el missatge recalcant que qualsevol contacte directe entre membres de 
CCP amb portaveus d'aquesta guerrilla ha de comptar amb el beneplàcit del govern colombià. Per 
la seva banda l’ELN, a través del seu màxim cap, Nicolás Rodríguez Bautista, en entrevista 
publicada per “Insurrección” l'òrgan de difusió d'aquesta organització, va dir que un procés de 
diàleg i negociació demanda que les parts “tinguin una política de pau i el govern no la té o millor 
només té una política de guerra”. L'històric dirigent rebel va afegir entre unes d’altres que l’ELN 
aspira a passar a un nivell d'intercanvis més directe amb l'organització CCP, el mateix que amb 
governs i institucions d'Amèrica i el món, ja que el conflicte colombià ha traspassat les fronteres i 
causa dany als seus veïns. “Ni tenim temes vetats ni ens neguem a parlar amb ningú”. Radio 
Santafé, Portal de Piedad Córdoba, Caracol Radio, “Insurrección” del ELN, El Tiempo. 
13/06/09 – 19/06/09 
 
Continua l'agenda a Colòmbia de Philip Alston, Relator Especial de les Nacions Unides sobre 
Execucions Extrajudicials. Durant més de tres hores l'alt funcionari es va reunir amb el president 
Álvaro Uribe, i encara que no han transcendit els detalls de la conversa fonts del Palau 
Presidencial van assenyalar que el relator no només investigarà els anomenats “falsos positius” 
sinó també els crims comesos per la guerrilla i els paramilitars. Dies abans, Alston es va reunir 
amb les anomenades “Mares de Soacha” els fills de les quals van ser assassinats – segons fonts 
judicials – per membres de l'exèrcit per a augmentar el seu record de baixes; en la xerrada 
privada les dones van denunciar cas per cas, i el Relator va “manifestar estar commogut” amb 
els testimonis. Les 16 mares que van participar a la trobada, van indicar que si les autoritats 
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judicials no assoleixen aclarir i condemnar als responsables dels assassinats dels seus fills estan 
disposades a recórrer davant la jurisdicció internacional. D'altra part, el portuguès Antonio 
Guterres, Alt Comissionat de l'ONU per als refugiats (ACNUR) va explicar que Colòmbia és el 
país en el món que posseeix el major nombre de desplaçats interns per raons del conflicte, en 
efecte l'informe “Tendència Globals 2008”, l'organisme de Nacions Unides va estimar en 3 
milions la quantitat de persones desplaçades en el país. Pagina Web d’ACNUR/UNHCR, El 
tiempo, El Colombiano, Telesur, El Espectador. 13/06/09 – 19/06/09 
 
Un subcomité de la Cambra de Representants dels Estats Units va aprovar fons per 520 milions 
de dòlars per al “Pla Colòmbia” l'objectiu del qual és “combatre les drogues i colles criminals i 
promoure alternatives a la producció de coca” va indicar un comunicat de la legisladora 
demòcrata Nita Lowey, la iniciativa no obstant això ha de recórrer encara tres debats més en el 
Comitè d'afers exteriors de la Cambra de Representants, en el ple de la mateixa Cambra i el 
mateix procediment en el Senat. La notícia se suma a l'anunci realitzat per Oscar Iván Zuluaga, 
ministre d'hisenda de Colòmbia, en el sentit de convertir en gravamen permanent el denominat 
“impost de guerra” que caduca en el 2010, per a l'efecte el govern presentarà al legislatiu un 
projecte de llei per tal de sostenir el gegantesc aparell militar del país. En la mateixa direcció va 
assenyalar el nou ministre de defensa, General Freddy Padilla de León, qui va assenyalar que la 
lluita contra la guerrilla està en un moment culminant i per tant la crida “política de seguretat 
democràtica” ha de convertir-se en una estratègia d'Estat, independentment del governant. “W” 
Radio, Caracol Radio, Página 12, El Espectador, El Universal. 13/06/09 – 19/06/09 
 
Al complir-se dos anys de la mort dels 11 diputats del Valle a les mans de les FARC, a Cali i 
Bogotà es van entregar dos parcs que rendiran homenatge als polítics caiguts. Sigifredo López, 
l'únic diputat supervivent d'aquell fet i alliberat recentment per aquesta guerrilla, va demanar als 
alçats en armes que busquin camins de pau i reconciliació i no insistir més en aquests fets de 
violència. D'altra part la Cort Suprema de Justícia va negar la sol·licitud d'extradició als Estats 
Units de Helí Mejía Mendoza, més conegut com “Martín Sombra”. L'alt tribunal va acollir el 
concepte de la Procuradoria General de la Nació per a negar la petició d'una cort nord-
americana, doncs segons la resolució, els delictes imputables al guerriller van ser comesos en 
territori colombià i per tant ha de respondre davant les autoritats locals. “Martín Sombra”, 
capturat en una població del departament de Boyacá mentre es recuperava d'una malaltia, va ser 
l'encarregat per les FARC de dirigir el comando encarregat de la custòdia dels més importants 
ostatges en poder de la guerrilla entre ells Ingrid Betancur i els tres contractistes del Pentàgon 
que al juliol de 2008 van ser presos de la guerrilla mitjançant l’ anomenada “Operación Jaque”. 
Radio Santafé, El Heraldo, El Nuevo Herald, Revista Semana, El País de Cali. 13/06/09 – 
19/06/09        


