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COLÒMBIA SETMANAL

COLÒMBIA:  La Comissió de Conciliació Nacional (CCN), va presentar al país un paquet de 
propostes per tal de construir una política que condueixi a la fi del conflicte armat i que contingui 
una sortida negociada per a aquest. El document final, que a més ha estat entregat a cada un dels 
candidats presidencials, conté "vuit mínims": política negociada de reconciliació i pau, democràcia 
real i transparència amb els recursos públics, equitat en els drets per a una vida digna, 
construcció de país des de la diversitat regional, alternatives productives sostenibles, educació 
amb qualitat i cobertura, participació ciutadana en la construcció del destí col·lectiu i reforma 
agrària integral. Dels candidats presidencials interpel·lats amb la proposta, Juan Manuel Santos, 
el del partit que agrupa les forces afins al president Álvaro Uribe, va ser l'únic que va respondre 
als seus continguts, qui va autoritzar a Angelino Garzón perquè destaqués que uns eventuals 
diàlegs de pau hauran de donar-se sobre la base de que les guerrilles alliberin tots els segrestats i 
amb un marc jurídic que garanteixi veritat, justícia i reparació, mentre es va comprometre 
vincular la proposta a l'agenda de treball a partir del 7 d'agost. Pel seu costat la guerrilla de 
l'ELN, en carta oberta dirigida als candidats presidencials, els demana superar les intencions 
d'agressió contra els països veïns, canviar l'actitud cerca-raons i construir amb grandesa les 
relacions internacionals, sobre la base de respectar els nous processos que es viuen a Amèrica 
Llatina. El Comando Central assegura que la seva organització està disposada a buscar sortides 
pacífiques al conflicte que viu el país, per la qual cosa reclamen dels candidats incloure el tema de 
la pau i la solució política a les seves agendes. Entretant, l'Alt Comissionat per a la Pau, Frank 
Pearl, va revelar que el Govern sortint lliurarà al que sigui elegit, un document secret que 
contindrà informació i anàlisi que podrà ser útil al moment de  valorar la pertinència de temes 
com l'acord humanitari i processos de pau amb grups armats. Va dir el Comissionat que "és una 
informació confidencial que el lliurarem a qui sigui elegit President de la República perquè amb el 
seu seny i criteri esculli quin serà el camí". L'alt funcionari va puntualitzar, a més, que l'actual 
Govern no sosté apropaments amb les anomenades bandes emergents o "BACRIM", i que mai no 
ha considerat atorgar-los estatus polític per a eventuals negociacions amb aquestes. El Tiempo, 
Caracol – Radio, El Espectador, Insurrección, Telesur – Tv, 01 – 21/05/10 
 
En el marc de la "IV Cimera dels Pobles: Enllaçant Alternatives", realitzada a Madrid, la 
senadora Piedad  Córdoba va legitimar amb la seva presència la iniciativa de constituir a Europa 
un moviment d'"Europees i Europeus per la Pau de Colòmbia", per tal de multiplicar les veus que 
des de la societat civil promou l'acord humanitari com a porta d'entrada a diàlegs i negociacions 
de pau. Aquesta iniciativa, que estarà integrada per persones reconegudes en els àmbits de la 
política, l'acadèmia, les arts, els moviments socials; es complementa amb la de "Colombianes i 
Colombians per la Pau", que manté un intercanvi epistolar públic amb les organitzacions 
insurgents i que ha realitzat importants gestions davant les FARC per a l'alliberament d'alguns 
presoners. La senadora va qüestionar durament el suport d'alguns països europeus a la política de 
seguretat del president Uribe i a la senyalització de terroristes a les organitzacions insurgents 
colombianes. La parlamentària va dir que "factors decisius de poder a Colòmbia i al món no volen 
que s'acabi la guerra. Són els mateixos que pressionen per llistes terroristes", la qual cosa no 
contribueix que s'avanci cap a diàlegs de pau. Pel seu costat la Vicepresidenta Primera del Govern 
d'Espanya, María Teresa Fernández de la Vega, va oferir al nou govern que elegeixin els 
colombians, tota l'ajuda perquè el conflicte armat "desaparegui com més aviat millor" i va reiterar 
el suport al govern en la seva tenacitat per derrotar militarment a la guerrilla de les FARC. 
Caracol – Radio, El País – España, El Tiempo, Telesur – Tv, Radio del Sur, Aporrea, 01 – 
21/05/10 
 
La guerrilla de les FARC protagonitza una escalada en les seves accions militars, les que han 
donat una xifra de 23 morts i més de mig centenar de ferits a les files de l'Exèrcit i la Policia i 
una profunda preocupació en el Govern, per tal com la major part de les accions han tingut lloc en 
el departament del Cauca i s'han donat principalment per iniciativa de les forces guerrilleres, al 
punt que el ministre de defensa, Gabriel Silva Luján, ha reconegut públicament que allà les FARC 
són molt fortes, quan uns mesos enrere el Govern i l'Alt Comandament militar venien reivindicant 
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la derrota estratègica d'aquesta organització i el triomf de la política de seguretat democràtica del 
president Uribe. El Govern ha disposat encarar aquesta escalada militar, amb l'emplaçament d'un 
nou batalló d'alta muntanya en el departament, addicional a les forces militars ja existents. Pel 
seu costat el governador del Cauca, Guillermo Alberto González, va expedir un decret que 
restringeix les llibertats individuals com a les de mobilitat i permanència en els carrers en 13 
municipis del departament. Aquestes mesures, va explicar el mandatari regional, són per protegir 
la població civil. En el context d'aquesta escalada militar, des del Brasil el diari O Estado de Sao 
Paulo, esmentant fonts d'intel·ligència de la Policia brasilera, assegura que la guerrilla de les 
FARC ha travessat la frontera per operar amb més tranquil·litat i evitar els enfrontaments armats 
amb l'Exèrcit de Colòmbia, i ha establert bases permanents als voltants de la ciutat de Manaos. 
Situació similar ha estat denunciada pel Govern de Colòmbia sobre l'existència de bases 
guerrilleres en territori de Veneçuela. El Tiempo, El Espectador, RCN – Radio, Caracol – Radio, 
CMI – Tv, El Liberal, 01 – 21/05/10 
 
Les relacions amb Veneçuela i l'Equador han assolit nivells majors de tensió, després que els 
presidents Chávez i Correa, cada un pel seu costat, expressessin opinions sobre el candidat Juan 
Manuel Santos, a qui qualifiquen com un obstacle per a la millora de les relacions, en cas que 
arribés a guanyar les eleccions. A última hora el mandatari equatorià va negar haver emès una 
opinió de vet a cap candidat a Colòmbia i va assenyalar que el seu Govern respecta la sobirania i 
l'autodeterminació del poble colombià. Va insistir que l'ordre de captura, proferida per un jutge 
del seu país, contra l'exministre Juan Manuel Santos, és un assumpte de l'exclusiva competència 
del poder judicial de l'Estat de l'Equador i no un assumpte polític en què intervingui el Govern. Pel 
seu costat el president Chávez ha assenyalat que a Colòmbia se la vol utilitzar amb propòsits 
electorals, i va reivindicar el seu dret a defensar-se dels durs assenyalaments i atacs que han fet 
els candidats a la presidència a Colòmbia. Telesur – Tv, Radio del Sur, Correo del Orinoco, El 
Tiempo, El Espectador, CMI – Tv, 01 – 21/05/10 
 
La Unitat de Justícia i Pau de la Fiscalia ha demanat revisar 424 casos d'assassinats comesos per 
paramilitars entre els anys 1998 i 2006, els quals van ser concertats amb membres de l'Exèrcit, 
per a després presentar-los com a guerrillers donats de baixa en combat. Aquests nous casos 
sorgeixen a la llum de les confessions dels mateixos paramilitars que van participar en les 
execucions de civils innocents, i se sumen a la ja llarga llista d'assassinats que sobrepassa els 
2.000. D'una altra part, el DAS continua a l'ull de l'huracà dels escàndols, cada dia que passa, es 
van revelant noves situacions d'irregularitats i comportaments criminals d'alguns dels seus 
funcionaris. Recentment s'ha descobert que el DAS va planejar desacreditar la Cort Suprema de 
Justícia, a fi de frenar les investigacions i processos contra polítics afins al Govern, que estaven 
involucrats en activitats de paramilitarisme i narcotràfic. Per compte d'aquestes activitats 
irregulars del DAS, les que haurien estat ordenades des de la Casa de Nariño, ha estat cridat a 
declarar el Secretari de la Presidència, Bernardo Moreno, qui junt amb el Cap de Premsa de la 
Presidència, Cesar Mauricio Velásquez, i el Secretari Jurídic de la Presidència, Edmundo del 
Castillo, han estat assenyalats per ex-alts funcionaris del DAS de ser qui ordenaven o receptaven 
els informes resultants de les seves activitats il·legals. Des de fonts properes a la Fiscalia 
s'assegura que el mateix president Uribe podria ser objecte d'investigació d'aquest ens judicial. 
Finalment, la fiscalia va ordenar la captura de dos congressistes pels seus nexes amb paramilitars 
i narcotraficants. Així mateix, també va ordenar la captura i ordre d’arrest contra 24 reconeguts 
empresaris del Chocó, els qui en aliança amb paramilitars van produir matances i desplaçaments 
forçats per quedar-se amb les terres d'indígenes i camperols. Actualment les terres usurpades són 
utilitzades per a la producció d'agrocombustibles. El Tiempo, CMI – Tv, El País, 01 – 21/05/10 
 
 


