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COLÒMBIA: El Secretariat de les FARC va publicar un comunicat en relació amb la decisió del 
president Álvaro Uribe de facilitar l'alliberament del cap Pablo Emilio Moncayo i el soldat José 
Daniel Calvo i l’entrega de les restes del major Guevara en poder dels alçats. En el comunicat els 
rebels van reiterar la seva decisió de lliurar als militars en forma personal a la senadora Piedad 
Córdoba i saluden la vinculació de la Conferència Episcopal Colombiana i del CICR en la missió 
humanitària. El comandament de les FARC demana en el mateix pronunciament clares i 
públiques garanties al govern en relació amb els protocols que s'empraran per a aquests 
alliberaments; agreguen d'altra part que estan disposats a avançar en un procés de bescanvi que 
permeti la llibertat de tots els “presoners de guerra”- com els nomenen- tant de la guerrilla com 
de les forces governamentals, en la perspectiva de crear condicions favorables per a encarar el 
tema de la “solució política del conflicte”. El Espectador, El Heraldo, CM& Noticias, Anncol, 
Caracol Radio – 26/ 09/09 a 02/10/09     

El diumenge 27 de setembre es van realitzar a Colòmbia consultes obertes perquè els electors 
triessin mitjançant el sufragi els candidats presidencials pel partit Liberal i el Polo Democrático 
Alternativo (PDA). La nota predominant durant tota la jornada va ser l'alt índex d’abstenció i al 
final van ser escollits Rafael Pardo Rueda i Gustavo Petro com a candidats únics a la presidència 
pels partits Liberal i PDA respectivament. Gustavo Petro es va mostrar d'acord a presentar el seu 
nom a una nova consulta interpartidista que defineixi un sol candidat que davant al president 
Uribe en cas que passada la reelecció a la Cort Suprema o en defecte d'això al candidat del partit 
de govern. Dins del ventall d'aspirants la proposta de consulta interpartidista ha rebut diverses 
opinions, doncs, mentre alguns estan disposats a sotmetre els seus noms a la voluntat de 
l'electorat altres es neguen a fer-ho. El Colombiano, El Tiempo, Caracol Radio, El País de Cali, 
El Heraldo, Noticias UNO, El Espectador – 26/ 09/09 a 02/10/09    

Diego Fernando Murillo, el cap paramilitar conegut com “Don Berna” va enviar, des del seu lloc 
de reclusió als Estats Units, una comunicació a la Cort Suprema de Justícia colombiana en la 
qual manifesta no seguir entregant declaracions en els processos que avança l'alt tribunal en 
contra dels dirigents suposadament vinculats amb grups paramilitars; així mateix va assegurar 
que el trasllat dels ex comandants de les Autodefenses Unides de Colòmbia (AUC) als Estats 
Units només tenia el propòsit de mantenir oculta la veritat del poder d'infiltració que havia assolit 
obtenir l'organització armada a l'Estat. Les raons que addueix el cap paramilitar per a no seguir 
col·laborant amb la justícia colombiana són les amenaces de mort que pateixen els seus familiars 
i advocats a Colòmbia. “La nostra extradició i la forma com han assolit el nostre silenci 
garanteixen impunitat” va assenyalar textualment a la carta “Don Berna”. El seu pronunciament 
se suma al realitzat en setmanes anteriors per Salvatore Mancuso, un altre important cap 
paramilitar també reclòs en una presó dels Estats Units, qui va exposar les mateixes raons de 
Murillo per a no seguir declarant davant els tribunals colombians. En relació amb la 
determinació de “Don Berna”, l'Alt Comissionat per a la Pau de Colòmbia, Frank Pearl, va 
desestimar els termes de la carta dient que l'esclariment dels fets delictius comesos pels 
paramilitars continuarà ja que la major i més important informació l'estan subministrant els 
comandaments mitjos de les AUC, qui eren els encarregats de portar a terme els operatius. L'alt 
funcionari, qui va assistir a un esdeveniment organitzat pel centre per al Progrés Nord-americà, 
va dir que no sempre són els més grans comandants qui posseeixen informació detallada sobre el 
què ha succeït i va agregar que a Colòmbia hi ha més de 3000 persones que estan explicant la 
veritat, tant així que s'han conegut 27.000 nous fets. La Vanguardia, El Tiempo, la FM radio, La 
Patria – 26/ 09/09 a 02/10/09        
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