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COLÒMBIA: El primer comandant de la guerrilla de l'ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, 
mitjançant missatge de vídeo proposa al país un Acord Nacional per la Pau. Després de fer un 
repàs detallat des de la proposta d'un acord d'humanització de la guerra, per tal d'excloure i 
protegir a la població civil de les accions militars en la confrontació armada i passant pels diàlegs 
i negociacions sostingudes amb els governs de César Gaviria, Ernesto Samper Pizzano, Andrés 
Pastrana Arango i Álvaro Uribe Vélez, el dirigent guerriller planteja que avui més que mai la pau 
no és una exigència per al país, mentre qüestiona l'Acord Nacional que l'actual president, Juan 
Manuel Santos, ha proposat a les diferents forces polítiques del país amb representació 
parlamentària, per ser excloent i d'estirp burgès i una prolongació del Front Nacional que des de 
la dècada dels anys cinquanta va "condemnar a Colòmbia a una violència perpètua". Proposa com 
a camí cap a la solució política del conflicte la participació de tots els colombians, sense 
exclusions, en un "Acord Nacional per la Pau", que faci viables les transformacions estructurals 
que superin les causes originàries del conflicte armat, perquè de no ser així les guerrilles 
continuaran existint. Assegura, a més, que la proposta de Convenció Nacional presentada al país 
el 1998 continua tenint validesa, per tal com és l'escenari apropiat que tots els colombians puguin 
discutir els problemes, recrear i construir la democràcia participativa i dissenyar camins de futur, 
amb l'expectativa que aquest procés pugui concloure en una Assemblea Nacional Constituent. El 
missatge valora altament la confluència dels moviments socials en el Congrés dels Pobles i ‘el 
Cabildo Permanente’, en la construcció de dinàmiques socials que contribueixin a enfortir la pau 
amb justícia social i democràcia. També destaca la importància del Moviment de 
Llatinoamericanes i Llatinoamericans per la Pau de Colòmbia, com a una mostra de la solidaritat 
i compromís dels pobles d’Amèrica Llatina amb la pau del país i del continent. Demana a 
UNASUR que acompanyi la recerca de la pau a Colòmbia, en l'entès del qual és una necessitat per 
a l'estabilitat democràtica al continent, i sol·licita que les guerrilles siguin escoltades, com a 
mostra de justícia i equilibri davant el conflicte colombià, tenint en compte que l'UNASUR ja ha 
escoltat la versió del Govern colombià. 
 
Nicolás Rodríguez Bautista puntualitza que el Govern Nacional té el repte d'oferir el país un camí 
cap a la pau, tal com ho estableix la carta constitucional, i assegura que l'ELN sempre estarà 
disposat a dialogar per a aquest propòsit. El missatge conclou afirmant que l'ELN és "fermament 
compromès amb el respecte a les comunitats: a la seva vida, béns i organitzacions" i reiteren el 
respecte i acatament al Dret Internacional Humanitari. Finalitza el missatge assegurant 
"categòricament" que no tenen res a veure amb el narcotràfic, que no tenen cultius, ni laboratoris, 
ni xarxes de transport o distribució; i com a prova d'això, "no existeix cap registre judicial ni n'hi 
haurà, doncs tenim a veure amb aquest fenomen". 
 
Per la seva part, el Govern va respondre la proposta de l'ELN amb un exhort a "què alliberin tots 
els segrestats, deixar de cometre actes terroristes, tornar els infants reclutats per força, suspendre 
la pràctica de col·locació de mines antipersona, perquè en cas de no ser així "continuarem 
enfrontant tots amb tot el que estigui al nostre abast. Aquestes declaracions del president Juan 
Manuel Santos van ser posteriorment reiterades pel vicepresident Angelino Garzón, que va cridar 
a l'ELN a que demostri que ha renunciat a les seves accions, "com a pas previ a l'intent d'un procés 
per buscar la pau al país" Insurrección – ELN, CMI – Tv, Telesur – Tv, El Tiempo, El Espectador, 
Semana, Caracol Radio, Rebelión, El Nuevo Herald, 23/10/10 – 05/11/10 
 
L'Alt Comissionat per a la Reintegració, Alejandro Eder Garcés, de gira per diversos països 
europeus, va exposar a Brussel·les davant d'autoritats de la Comissió Europea i Parlament 
Europeu, els avenços en matèria de "construcció i consolidació de la pau a Colòmbia" amb la 
col·laboració i cooperació de la Unió Europea, que en els últims tres anys ha aportat vuit milions 
d'Euros, per finançar projectes de "reintegració" de comunitats afectades per la guerra. El 
funcionari va dir que Colòmbia està preparada per oferir col·laboració tècnica a altres països que 
estan vivint una situació similar, i va revelar que ja s'han enviat delegacions a les Filipines, Haití i 
el Brasil i que estan en contacte amb països com Sri Lanka i Rwanda; perquè molts veuen a 
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Colòmbia un exemple d'èxit. D'una altra part, la senadora Alexandra Moreno Piraquive, integrant 
de la Comissió II del Senat, encarregada de les relacions internacionals, va revelar que el 
president Juan Manuel Santos els va manifestar que no tramitarà en el Congrés l'Acord entre 
EUA i Colòmbia sobre la instal·lació de set bases militars nord-americanes al nostre país. Va dir 
la parlamentària, que aquest tipus d'acords "no han donat el resultat esperat i si es revisen en el 
seu conjunt no compensen amb els esforços que ha fet Colòmbia". Moreno va afirmar que cada dia 
es té menys suport d'EUA i no té sentit seguir amb les mateixes polítiques quan aquesta ajuda està 
en detriment. La senadora va assegurar que en les relacions amb EUA, el Govern del president 
Santos donarà un gir de 180 graus, ja que la prioritat ja no serà la guerra, el conflicte i el tema 
militar, sinó que es ressaltaran els temes ambientals, humans i la competitivitat del país. L'anunci 
de la senadora va ser rebut amb optimisme pel Govern de Veneçuela, on el president Hugo Chávez 
va dir que "la majoria dels pobles de la regió han de respirar amb alleujament, ja que es va 
imposar la racionalitat, el sentit comú i la responsabilitat". Aquest anunci i la reacció del 
president Chávez, han tingut lloc dues setmanes abans de realitzar-se el segon encontre entre els 
presidents Santos i Chávez, que s'han compromès a passar pàgina a les tensions i a desavinences 
del passat i reencausar les relacions en un clima de normalitat, però amb respecte a les 
singularitats polítiques i ideològiques de cada país. Com estava previst l'encontre dels mandataris 
es va realitzar a la ciutat de Caracas, que va servir per avançar a l'agenda establerta en el primer 
encontre i perquè els mandataris concloguessin que " este proceso de relación entre los dos países 
no lo descarrila nada ni nadie ". Entretant, hores abans de l'encontre, l'Alt Comandament militar 
de Veneçuela va anunciar que la Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) desplegarà 15.000 
efectius militars a la frontera colombiana-veneçolana, com a part de l'estratègia denominada 
"Plan Escudo". Aquest pla està dirigit al reforçament d'un pla anterior conegut com a "Plano 
Centinella", dissenyat per protegir la zona limítrofa de l'acció de "grups irregulars". Sobre això, el 
general Henry Rangel Silva, Cap del Comando Estratègic Operacional de la FANB, va assegurar 
que es reforçarà el patrullatge constant de totes les bases de seguretat fronterera, a fi de controlar 
la violència, combatre als grups que es dediquen al narcotràfic, segrest, extorsió i altres delictes. 
Quatre dies després, el president de Colòmbia, Juan Manuel Santos, va anunciar la creació d'un 
complet Sistema de Control Fronterer, per convertir les fronteres en "zones de pau i de progrés". 
Aquest programa, va explicar el mandatari, garantirà la presència permanent de la capacitat 
estratègica de les Forces Armades a les fronteres, on els grups armats "s'han refugiat per evadir 
l'acció de la llei", i s'asseguri també la presència de les entitats d'acció social en aquestes zones 
frontereres, les que es troben endarrerides davant el desenvolupament de les regions centrals del 
país. CMI, Caracol – Radio, ABN, Telesur – Tv, El Tiempo,  23/10/10 – 05/11/11 
 
Colòmbia, el Perú i el Brasil realitzaran operacions conjuntes per combatre el narcotràfic i la 
guerrilla a la frontera tripartida de l'Amazonia, així ho va revelar el general Francisco Contreras, 
cap del Comando Conjunt de les Forces Armades de Perú, al terme d'una reunió realitzada a 
Leticia amb els seus homòlegs Edgar Cely de Colòmbia i José Carlos de Nardi del Brasil. 
Aquestes operacions ja es venien realitzant però només a través d'acords bilaterals entre Colòmbia 
amb Perú (Acord COLPER) i Colòmbia amb Brasil (Acord COLBRA), va dir el general 
Contraeres. L'acord tripartit, més enllà d'augmentar el peu de força a la regió establirà 
mecanismes més efectius de cooperació i treball en les àrees d'intel·ligència, intercanvi 
d'informació, entrenament i capacitació als membres de les Forces Militars dels tres països. L'Alt 
oficial va assegurar que la guerrilla de les FARC utilitzen com a "territori de passada" algunes 
regions peruanes ubicades a la zona fronterera amb el departament colombià de Putumayo, per 
descansar de l'ofensiva militar de l'Exèrcit de Colòmbia en la seva contra, encara que, va aclarir, 
no es tracta d'assentaments ni d'estructures organitzades permanents, sinó d'un passos de curta 
durada. Segons fonts militars, Colòmbia té destacats 1.600 efectius militars a la frontera 
amazònica, mentre que el Perú en té 1.000 i Brasil 450. El Tiempo, El Colombiano, Caracol – 
Radio, La República – Perú, O Globo – Brasil, 23/10/10 – 05/11/11 
 
El grup de parlamentaris ponents de l'anomenada Llei de Víctimes, que es tramita en el Congrés, 
va acordar incloure en el seu articulat la creació d'una Comissió de la Veritat, perquè recopili 
totes les històries de violència durant els últims 20 anys a Colòmbia. Aquesta Comissió tindria un 
termini de tres anys per lliurar un informe i estaria conformada per cinc membres, dels quals dos 
serien designats per la Cort Constitucional i els tres restants pel Govern Nacional. Entretant, la 
violació de dues nenes i l'assassinat de tres nens que van ser testimonis de les violacions per part 
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de militars en el departament d'Arauca, ha commogut a la societat colombiana que veu 
horroritzada com membres forces de l'Estat, agredeixen la població inerme, quan estan obligats a 
protegir-la. Pel seu costat, l'ONG Taula de Dona i Conflicte, basada en informes de Medicina 
Legal, ha pogut establir que en els últims cinc anys se n'han comès 665 fets de violència sexual, 
dels quals un 82% la responsabilitat és la Força Pública, ja sigui com a autora directa, com a 
còmplice o cooperant d'aquests crims. D'una altra part, la Central Unitària de Treballadors (CUT) 
va denunciar que amb l'assassinat de William Tafur, treballador i sindicalista de l'empresa 
multinacional Drummond, la qual està incursa en processos judicials en la seva contra per 
l'assassinat de sindicalistes , s'eleva a 40 la xifra de sindicalistes assassinats en el curs d'aquest 
any 2010 a Colòmbia. El Tiempo, El Colombiano, El Tiempo, Caracol – Radio, El Pilón – 
Valledupar, 23/10/10 – 05/11/11 
 
 
 
 


