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COLÒMBIA:  La guerrilla de les FARC en un document extens, en el que ret homenatge a Jorge 
Briceño històric comandant abatut el mes passat, assegura que el cop rebut no tindrà un impacte 
sensible en l'estructura guerrillera, ja que posseeixen una fila de comandaments capaços per donar 
continuïtat a la lluita revolucionària. Insisteixen en la seva proposta de solució política al 
conflicte armat sense que això signifiqui rendició ni entrega, asseguren que mai no han proclamat 
"la guerra per la guerra ni assumit aquesta lluita com a alguna cosa personal" ja que els seus 
objectius són els d'aconseguir canvis profunds en l'estructura social colombiana; finalment fa una 
crida a "asseure'ns a conversar seriosament per dirimir les nostres diferències, mitjançant 
l'intercanvi civilitzat d'opinions cap a la solució definitiva de les causes polítiques, econòmiques i 
socials generadores del conflicte intern". Les FARC asseguren que durant l'operació contra el 
campament de Jorge Briceño els seus guerrillers van produir 30 morts a les files militars i 70 
ferits. Unint-se a l'homenatge a Jorge Briceño, la guerrilla de l'ELN assegura que amb la mort del 
dirigent de les FARC s'ha perdut una batalla, però que la lluita continua. Entretant, el 
vicepresident de la República, Angelino Garzón, en respondre a una crida de l'Església Catòlica en 
el sentit que "les parts han de donar passos" que permetin un diàleg de pau, va dir que "la pilota és 
a la canxa de les FARC" de qui s'espera que faci verdaders gests de pau abans de pretendre iniciar 
qualsevol tipus d'acostament, sobre aquesta base "el president Santos ha reiterat tota la 
generositat per construir escenaris de pau i de reconciliació", va remarcar el vicepresident Garzón. 
Pel seu costat, el Conseller Presidencial per a la Reintegració, Alejandro Eder, va dir que la 
guerrilla de les FARC està abocada a desaparèixer o a quedar reduïda a la mínima expressió i que 
la mort de Jorge Briceño ajudarà a accelerar aquest procés. L'assessor presidencial va assegurar 
que totes les previsions apunten a que s'incrementin les desmobilitzacions de guerrillers, mentre va 
revelar que uns 200 combatents estan negociant amb la Policia una deserció en bloc. D'una altra 
part, en un acte encapçalat pel president del Congrés, Armando Benedetti, en el que van 
participar l'expresident Ernesto Samper i 14 ex segrestats de les FARC que van ser alliberats 
gràcies a les gestions humanitàries de la senadora Piedad Córdoba, li van demanar al Procurador 
General, Alejandro Ordóñez, no criminalitzar les tasques humanitàries que avança des de fa anys 
la parlamentària. L'expresident Samper va demanar al president Juan Manuel Santos que rebi els 
familiars dels captius que encara manté les FARC, i que no tanqui les portes d'un acord 
humanitari. El Tiempo, El Espectador, CMI – Tv, El Colombiano, El Nuevo Siglo, Telesur – Tv, 
Caracol – Radio, 02 – 22/10/10 
 
El director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, que en el passat va sostenir 
forts enfrontaments amb el president Álvaro Uribe Vélez, després d'entrevistar-se amb el president 
Juan Manuel Santos, el vicepresident Angelino Garzón i la Cancellera María Ángela Holguín, va 
dir que el diàleg sostingut es va desenvolupar en un ambient constructiu, però que encara és massa 
aviat per fer un balanç comparatiu amb administracions passades, en al·lusió directa als dos 
períodes de govern del president Uribe, en els quals els drets humans van resultar sensiblement 
afectats. Vivanco va anunciar que es reunirà amb la senadora Piedad Córdoba, per escoltar-la en 
les seves crítiques per la sanció del Procurador General, que va qualificar com a dràstica. 
Estudiosos del conflicte colombià han estimat que l'encontre entre aquest Govern i el director de 
HRW és molt significatiu, per tal com reflecteix un canvi en el moment d'encarar les grans i greus 
equivocacions del govern colombià davant l’observança dels drets humans. D'una altra part, 
Colòmbia es va convertir en el vintè país en aprovar la Convenció Internacional de l'ONU contra la 
Desaparició Forçada. El projecte de Llei que adopta la Convenció va ser aprovat unànimement en 
plenari a la Cambra de Representants en el seu últim debat, amb el suport de tots els partits 
polítics amb representació en el Parlament. D'aquesta manera la Convenció es converteix en un 
instrument universal de caràcter obligatori que entrarà tot seguit en plena vigència ja que s'ha 
complert el requisit de l'aprovació, almenys, de 20 països. La Llei aprovada haurà de passar per la 
sanció presidencial i la revisió de la Cort Constitucional, abans que el Govern notifiqui les Nacions 
Unides sobre la vigència legal d'aquest instrument. Segons organismes defensors de drets humans, 
s'estima que a Colòmbia hi ha entre 37.000 i 50.000 desapareguts i que les desaparicions de 
persones estan ocorrent a un ritme de 2 al dia. D'altra banda, la Consultoria per als Drets Humans 
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i el Desplaçament (CODHES) en un estudi que presentarà a la Cort Constitucional, estima que a 
causa del conflicte 6.6 milions d'hectàrees no estan a les mans dels seus legítims propietaris, els 
que han estat forçats a abandonar-les o forçats a vendre per valors molt per sota del seu valor 
real. Segons l'informe en un 33% els paramilitars són responsables d'aquesta situació, 25% les 
FARC, 11% altres grups guerrillers i en 8% grups armats sense identificar. Marco Romero, 
Director de CODHES, va indicar que el 76% dels camperols desplaçats no saben què ha passat 
amb les seves terres i que "l'Estat haurà de desenvolupar una política que asseguri" la restitució de 
les terres als seus legítims propietaris, així com a una política de pau i de desenvolupament rural, 
que permeti que els desplaçats tornin als seus llocs d'origen. CMI – Tv, Caracol – Radio, El 
Tiempo, El Espectador, RCN – Radio, El Colombiano, Semana, 02 – 22/10/10 
 
Després del fallit cop d'Estat a l'Equador, el president Rafael Correa va assegurar que si bé el cop 
ha estat desmuntat, encara persisteix l'ànim colpista en alguns sectors oligàrquics i militars 
desafectes. El mandatari va expressar que gràcies a la mobilització popular que literalment va 
prendre els carrers, a la lleialtat de la majoria de comandaments i tropes de les Forces Armades, 
a la solidaritat internacional que va rebutjar l'intent colpista i a l'actuació immediata d'UNASUR, 
va ser que es va aconseguir impedir el cop d'Estat al seu país. El mandatari respecte del procés de 
normalització de relacions diplomàtiques amb Colòmbia, va dir que amb el Govern del president 
Santos s'ha avançat considerablement, però que perquè hi hagi una normalització real es 
requereix que Colòmbia compleixi els compromisos adquirits, com el de lliurar la informació 
sobre el bombardeig de l'Exèrcit de Colòmbia a territori equatorià, en fets ocorreguts l'1 de març 
de 2008 a Angostura. La justícia de l'Equador duu a terme un procés penal per presumpte 
assassinat, en el que estan involucrats l'actual president de Colòmbia, Juan Manuel Santos, el 
Director general de la Policia Nacional, general Oscar Naranjo, i cinc generals més. D'altra part, 
la Unió de Nacions Sud-Americanes (UNASUR) va establir la clàusula democràtica, amb la 
finalitat de preveure eventuals cops d'Estat als països de la regió. En una defensa de la 
democràcia i de l'estat de dret, l'UNASUR adverteix als colpistes "perquè no apuntin contra la 
democràcia, ja que seran aïllats immediatament" va explicar el Canceller d'Equador Ricardo 
Patiño. La mesura estableix l'aïllament a la nació on arribés a ocórrer un cop d'Estat, a més del 
tancament de fronteres dels països limítrofs i un paquet de mesures que inclou la suspensió del 
comerç, el trànsit aeri, la provisió d'energia i qualsevol altre subministrament. Per la seva part, el 
president de Bolívia, Evo Morales, va acusar a EUA de ser darrere de l'intent colpista i de 
preparar els colpistes al Perú i Colòmbia, amb la mampara d'ensinistrament en la lluita 
antinarcòtics. Va dir el mandatari que EUA ja ha realitzat quatre intents a Amèrica Llatina, dels 
quals només un ha fructificat: el cop d'Estat a Hondures. Els altres tres són el de Veneçuela el 
2002, el de Bolívia en el 2008 i ara el de l'Equador; tots per tal de donar un gir als canvis i 
transformacions socials que es vénen donant al continent, destruir els processos d'integració com 
l'ALBA i l'UNASUR i recuperar Amèrica Llatina com el seu pati posterior. Posteriorment, el 
mandatari bolivià es va reunir amb el president de Perú, Alan García, amb qui va protocolitzar un 
acord d'ampliació d'avantatges que atorga el Perú a Bolívia, perquè a la franja de 5 quilòmetres 
de costa i 160 hectàrees d'extensió propera al port peruà d'Ilo, que va ser cedit el 1992 per 99 
anys, pugui comptar Bolívia amb una "sortida al mar" on desenvolupi les facilitats portuàries i de 
lliure trànsit per a les seves exportacions i importacions, com si es tractés d'una zona econòmica 
nacional. Bolívia tindrà un punt d'atracada per a les seves naus comercials o per a la seva Armada 
i a més comptarà amb un terreny on tindrà un annex d'Escola Naval, que els seus cadets puguin 
estudiar i viure. També podrà utilitzar una zona de platja amb finalitats turístiques, on es 
permetrà als bolivians tenir propietats privades. El president Evo Morales a l'agrair "per la seva 
generositat i despreniment" al president García i al poble del Perú, va dir que l'acord firmat "ens 
obre la porta intercontinental al comerç mundial i ens dóna moltes esperances" per al 
desenvolupament de Bolívia. El president Alan García va respondre que es tractava d'un acte de 
justícia. El Nuevo Siglo, El Tiempo, El Comercio - Ecuador, El Universo – Ecuador, Correo del 
Sur – Bolivia, Telesur – Tv, La República – Perú, 02 – 22/10/10 
 
Finalment, el president de Veneçuela, Hugo Chávez, de gira per diverses nacions d'Àsia, Orient 
Mitjà i Europa, al seu pas per Rússia, i en el marc de l'aliança estratègica entre aquests dos 
països que els ha permès firmar acords forts en matèria de comerç, de desenvolupament del sector 
d'hidrocarburs, en el sector financer com el banc binacional "VENRUS" i acords de cooperació 
tècnic - militar i de defensa, va protocolitzar en aquesta ocasió amb el president Dimitri Medvédev 
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un acord per a la construcció d'una central nuclear a Veneçuela. D'aquesta manera Rússia 
possibilitarà que Veneçuela pugui desenvolupar la generació d'energies diferents a les produïdes 
per la combustió d'hidrocarburs. Els mandataris van assegurar que el desenvolupament nuclear de 
Veneçuela no ha d'inquietar a ningú, ja que serà per a finalitats exclusivament pacífiques. Encara 
així el president d'EUA, Barak Obama, no va deixar d'expressar la seva inquietud, qui després de 
reconèixer el dret de Veneçuela a aquest tipus de desenvolupaments va demanar prudència i un ús 
exclusiu per a finalitats civils i pacífiques. Telesur – Tv, Radio del Sur, Correo del Orinoco, Ría 
Novosti, 02 – 22/10/10 
 
 


