
 
 
 
 
 

Resum setmanal de notícies sobre el conflicte  
armat i la construcció de pau 

Del 6 al 19 de març del 2010 

Escola de Cultura de Pau de la UAB

COLÒMBIA SETMANAL

COLÒMBIA:  En una sessió de control en el Senat d'Espanya, el parlamentari Joan Josep 
Nuet va preguntar al ministre d'Assumptes Exteriors Miguel Ángel Moratinos, sobre la 
postura del Govern d'Espanya davant de l'estat permanent de violacions de les llibertats i els 
drets humans a Colòmbia, a la qual va respondre el ministre amb frases d'elogi per al 
president Álvaro Uribe Vélez de qui va dir que és un dels dirigents llatinoamericans més 
compromesos amb el respecte als drets humans, i va destacar que els drets humans a 
Colòmbia han millorat en els últims vuit anys de mandat del president Uribe. Aquestes 
declaracions constitueixen un contrast amb els informes més recents de la comissió de Drets 
Humans de l'ONU, del Departament d'Estat dels EUA, i el del Foreing Office del Regne Unit, 
els que estableixen que a Colòmbia hi ha problemes estructurals que impedeixen el just 
respecte als drets humans, mentre expressen les seves preocupacions per l'estat permanent 
d’intranquil·litat i intimidació exercit des del poder executiu sobre el poder judicial i sobre el 
sistema de defensa dels drets humans. Per la seva part l'ONU va insistir que tals pressions 
indegudes, a més de violar els drets humans de jutges i magistrats impedeixen que s'exerceixi 
plenament el principi de separació i independència dels poders públics. A aquests informes se 
sumen les recents denúncies de magistrats de la Cort Suprema de Justícia, en el sentit de que 
el DAS continua realitzant intercepcions telefòniques i seguiments il·legals contra ells, amb 
els conseqüents efectes intimidatoris. L'informe del Departament d'Estat d'EUA, expressa 
també la seva preocupació pel maneig dels recursos del programa presidencial Agro Ingreso 
Seguro, per afavorir amb recursos públics amics del Govern. En aquest context, les centrals 
de treballadors d'Espanya Unió General de Treballadors (UGT) i Comissions Obreres (CCOO), 
en una carta dirigida al ministre Miguel Ángel Moratinos, expressen la seva preocupació per 
l'avançat estat de les negociacions d'un tractat de Lliure Comerç (TLC) entre la Unió Europea 
i Colòmbia, sense permetre la participació o consulta amb els sindicats de treballadors 
colombians i sense tenir en compte l'estat permanent de violació dels drets humans i llibertats 
a Colòmbia. Les centrals espanyoles li recorden al ministre Moratinos que a Colòmbia han 
estat assassinats en l'última dècada 2.711 sindicalistes als que haurà d'agregar-se els 35 
sindicalistes assassinats durant el 2009. Les centrals UGT i CCOO conclouen demanant que 
la firma de qualsevol tractat comercial amb Colòmbia ha d'estar supeditada al compliment 
dels drets humans, els drets laborals i socials i als quals cessin els crims contra els 
sindicalistes i defensors dels drets humans. Pel seu costat el Govern de Colòmbia ha tornat, 
com de costum, a desqualificar els informes d'ONU, del Departament d'Estat d'EUA i del 
Regne Unit, als que qualifica d'esbiaixats, desactualitzats, hipòcrites o com a instruments 
d'una campanya ‘politiquera’ internacional. El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, CMI – 
Tv, El Nuevo Herald, El País – España, UGT, CCOO, Telesur – Tv, BBC, 06 – 19/03/10 
 
La Cort Constitucional va admetre a tràmit una demanda presentada per un ciutadà, perquè 
estudiï la constitucionalitat de l'acord de Colòmbia amb els EUA, que permetria a aquest 
últim país establir set bases militars en territori colombià. El Govern de Colòmbia ha 
expressat que l'acord és l'actualització d'un acord de cooperació amb EUA subscrit des de 
1074, pel qual no és necessària una nova llei que l'autoritzi. El sotssecretari adjunt de 
Defensa d'EUA, Frank O. Mora va dir que el debat sobre l'acord ja havia conclòs i que les 
Forces Militars del seu país començarien a utilitzar les bases a partir del mes de maig. Fonts 
de la Cort Constitucional estimen que el ventall de possibilitats va des de deixar les coses tal 
com estan fins a tombar l'acord, passant per suspendre la seva aplicació fins que es tramiti la 
llei corresponent. Pel seu costat la delegada per a la Vigilància Preventiva de la Funció 
Pública de la Procuradoria General de la Nació, Margarita Carreño, va dir que la immunitat 
del personal militar d'EUA a Colòmbia ha de ser revisada. D'una altra part, autoritats 
d'intel·ligència de Colòmbia i el Perú asseguren que el renaixement de la guerrilla Sendero 
Luminoso al Perú, està relacionat amb els nexes de cooperació i suport brindat per la 
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guerrilla de les FARC. A aquesta conclusió han arribat després de revisar els arxius de 
l’ordinador confiscat a Raúl Reyes, líder de les FARC mort durant el bombardeig de l'Exèrcit 
de Colòmbia a un campament a Angostura - Equador l'1 de març del 2008, en el qual s'han 
trobat correus electrònics que permeten establir que les FARC han entrenat i assessorat a 
Sendero Luminoso. En aquest context, el Sotssecretari adjunt de defensa d'EUA, Frank O. 
Mora havia dit que la guerrilla de les FARC s'ha constituït en una amenaça regional. A 
aquesta situació se li agrega els assenyalaments del Departament d'Estat dels EUA contra el 
president de Veneçuela Hugo Chávez de donar alè i suport a les organitzacions guerrilleres 
colombianes, assenyalament posteriorment desmentit pel general a càrrec del Comandament 
Sud d'EUA, Douglas Fraser, qui va assegurar no tenir proves de vincles del Govern de 
Veneçuela amb la guerrilla colombiana i l'ETA d'Espanya. Aquesta disparitat de criteris entre 
alts funcionaris dels EUA ha donat raons al Govern del president Chávez en les seves 
crítiques sobre la utilització política del tema de la seguretat. Entretant, el canceller Jaime 
Bermúdez va dir a Asunción - Paraguai, que Colòmbia està disposada a recolzar en qualsevol 
lloc del continent i del món la lluita frontal contra el narcotràfic i el terrorisme. El funcionari 
va fer aquestes declaracions en el marc de la protocol·lització d'acords de cooperació entre 
Colòmbia i el Paraguai per combatre a la guerrilla de l'Exèrcit del Poble Paraguaià (EPP), el 
qual també hauria estat assessorat per la guerrilla de les FARC, segons autoritats 
paraguaianes i colombianes. El Tiempo, El Espectador, CMI – Tv, Caracol – Radio, Telesur – 
Tv, Radio del Sur,  Aporrea, La República – Perú, Vanguardia – Paraguay, 06 – 19/03/10 
 
En la seva compareixença davant la Fiscalia el vicepresident de la República Francisco 
Santos va reconèixer haver-se reunit amb caps paramilitars en quatre ocasions, però sol i 
amb finalitats periodístiques. En un recompte detallat el vicepresident va relatar les seves 
trobades amb tres dels principals caps del paramilitarisme a Colòmbia Carlos Castaño, 
Salvatore Mancuso i Jorge 40, però que tots els encontres van tenir un interès periodístic i 
per raons humanitàries. El cap paramilitar Salvatore Mancuso, en les seves confessions 
davant de la justícia ha assegurat que el vicepresident Santos havia suggerit que es creés un 
bloc paramilitar a Bogotà, assenyalament que ha estat rebutjat pel vicepresident que 
l'atribueix a un ànim revengista dels caps paramilitars per haver estat extradits als EUA. 
Entretant, la Cort Suprema de Justícia va condemnar a una pena de 9 anys i 3 mesos de 
presó l'exsenador Álvaro Araujo Castro, al·legant que ell era part d'una estructura criminal. 
L'exparlamentari, afí al president Álvaro Uribe, ha estat processat pels seus vincles amb 
organitzacions paramilitars de la Costa Atlàntica, vincles, que li van permetre a ell i altres 
membres de la seva família detenir un fort poder polític a la regió. Caracol – Radio, El 
Tiempo, El Espectador, El Pilón – Valledupar, El Colombiano, CMI – Tv, 06 – 19/03/10 
 
Els comicis per elegir el parlament a Colòmbia van transcórrer sense actes significatius de 
violència, però si enmig de reprovables costums antidemocràtics com la compra de vots, 
trasllat de votants, exorbitant flux de diners a les campanyes electorals per sobre dels límits 
establerts per la llei electoral i per uns escrutinis caòtics, que han deixat una ombra de 
dubtes sobre la legitimitat dels resultats finals. Els comicis han estat monitorats per 
observadors internacionals, que han expressat les seves preocupacions sobre això. Malgrat 
això, els resultats reporten un triomf incontrovertible dels partits polítics afins al president 
Álvaro Uribe, els que sumen una força al congrés que li dóna les majories absolutes a les dues 
cambres. A la llum dels resultats, el candidat del partit de la U (partit de l'uribisme), 
l'exministre de defensa Juan Manuel Santos, es perfila com el futur president de Colòmbia. 
Els partits d'oposició van perdre presència en el parlament, el més damnificat d'ells el Polo 
Democrático es debat enmig d'una forta crisi que li resta possibilitats en la licitació per la 
presidència. A destacar el repunt del partit Verd, de recent creació, que va assolir 4 escons al 
Senat. Profunda preocupació genera els resultats que afavoreixen al partit PIN, integrat per 
familiars de polítics processats pels seus vincles amb el paramilitarisme, que van assolir 8 
escons en el Senat. En resum, el congrés es reedita, sense renovació i amb pesats temes 
difícils de superar. El Tiempo, El Espectador, CMI – Tv, Caracol – Radio, RCN – Radio, 
Telesur – Tv, Radio del Sur, BBC,  06 – 19/03/10 
 


