
 
 
 
 
 

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

De 12 al 22 de juny del 2010 

Escola de Cultura de Pau de la UAB

COLÒMBIA SETMANAL

COLÒMBIA:  Finalitzats els escrutinis electorals per a la Presidència de la República, que va 
donar com a guanyador a Juan Manuel Santos, el qual va resultar elegit amb un programa de 
continuació de l'actual política de govern del president Uribe, el president electe en el seu 
primer discurs va assegurar que donarà una direcció estrictament diplomàtica i de respecte a 
les relacions amb els altres països, mentre va plantejar que treballarà per a la integració 
llatinoamericana com a base del desenvolupament i del progrés. Nombrosos Caps d'Estat van 
felicitar el nou mandatari que es possessionarà el pròxim 7 d'agost, entre el qual destaquen 
els missatges del Govern d'Espanya, de l'Equador i de Veneçuela, en els quals s'advoca per la 
pau tant a Colòmbia com a la regió. Sobre això el missatge de la Cancelleria veneçolana fa 
ressaltar el seu oferiment per contribuir en l'obtenció de la pau a Colòmbia, i una actitud de 
prudència davant l'eventual represa de relacions de diplomàtiques. Igualment el president 
Rafael Correa, de l'Equador, va destacar la seva disposició a treballar per unes relacions 
fundades en el respecte a la sobirania i la cooperació, i va instar el president electe a enfortir 
el procés d'integració sud-americà, en el marc de l'UNASUR. Pels seus costats els presidents 
del Brasil i d'Argentina, Lula Da Silva i Cristina Fernández de Kichner, també van convidar 
Juan Manuel Santos a contribuir en la construcció de l'UNASUR com a regió de pau. El 
Tiempo, El Colombiano, Telesur – Tv, BBC, El Nuevo Herald, Caracol – Radio, 12 – 
22/06/10  
 
El Vicepresident electe, Angelino Garzón, en les seves primeres declaracions a mitjans de 
premsa, va assegurar que el nou Govern s'esforçarà per transitar cap a la pau i la 
reconciliació, en l'entès que es donarà continuïtat a la política de "seguretat democràtica" de 
l'actual mandatari, Álvaro Uribe Vélez. Va dir a més que demana a les guerrilles de les 
FARC i a l’ELN que prenguin la decisió més revolucionària, que és ser capaços de demanar-li 
perdó a la població i d'expressar públicament la inutilitat de la violència per assolir finalitats 
polítiques, com també alliberar sense condicions a tots els segrestats en el seu poder, com la 
base per a que es doni a Colòmbia un procés de pau. Entretant, la senadora Piedad Córdoba 
va demanar al nou Govern avançar en un diàleg amb les FARC i l'ELN, amb el suport 
internacional. La senadora insta a la construcció en l'immediat futur d'escenaris i accions 
amb organitzacions d'afrodescendents, indígenes, desterrats, sense sostre, ambientalistes, 
camperols, sindicalistes, treballadors formals i informals i tots els altres sectors socials, que 
li permetin al país avançar en l'obertura de diàlegs amb les guerrilles, tenint a la comunitat 
internacional com a intermediària i garant. També va assenyalar que la pau és necessària per 
a la reconstrucció de les noves relacions amb els països veïns, mentre s'han de buscar 
mecanismes que permetin que les víctimes del conflicte siguin reparades. Telesur – Tv, 
Caracol – Radio, El Nuevo Siglo, 12 – 22/06/10 
 
El representant demòcrata James McGovern, un dels parlamentaris més influents en la 
Cambra de Representants d'EUA i diversos membres de la Comissió de Drets Humans Tom 
Lantos (TLHRC), de la qual McGovern és el seu Vicepresident, van enviar una carta al 
Departament d'Estat, en la que expressen la seva profunda preocupació per l'increment 
d'amenaces i atacs contra els defensors dels drets humans a Colòmbia i assenyalen que el 
Govern fa poc per acabar amb la impunitat al país i demanen que els responsables dels falsos 
positius siguin castigats. En entrevista de premsa el parlamentari, assegura que va demanar 
al Departament d'Estat i a l'Ambaixada del seu país a Bogotà pressionar el Govern colombià 
que s'investiguin les amenaces i es castiguin els responsables dels falsos positius. Va dir, a 
més, que en cas de continuar-se les amenaces i la impunitat, podrien afectar-se els programes 
d'assistència, així com els beneficis comercials i altres assumptes bilaterals. Va revelar també 
que sobre Juan Manuel Santos al seu país se'l considera com un líder capaç, però que 
malgrat haver promogut el respecte als drets humans quan va ser ministre de defensa, els 
falsos positius es van donar sota la seva vigilància, la qual cosa ha suscitat preguntes i 
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preocupacions entre molts membres del Congrés i del Govern del seu país. El Espectador, 
Telesur – Tv, 12 – 22/06/10 
 
El president de l'Assemblea Nacional d'Equador, Fernando Cordero, va proposar al Congrés 
colombià la creació d'un "grup d'amistat bilateral", per recolzar l'acostament entre ambdues 
nacions en el seu intent de recompondre les relacions diplomàtiques. Aquesta proposta va 
tenir ocurrència mentre es difonien les declaracions del president Rafael Correa i del 
Canceller Ricardo Patiño, en el sentit que la normalització de les relacions diplomàtiques 
amb Colòmbia, passava perquè el Govern colombià lliurés els discs durs dels ordinadors 
confiscats, després del bombardeig d'Angostura, a les autoritats equatorianes al per advertir 
que un atac similar ocorregut l'1 de març del 2008 serà respost militarment. D'una altra 
part, després que el Govern de Nicaragua atorgués l'asil a Rubén Darío Granda, germà del 
dirigent de la guerrilla de les FARC Ricardo Granda, i que el Govern de Colòmbia expedís el 
corresponent permís, l'asilat i diversos membres de la seva família van viatjar a Managua, 
des d'on una vegada més van assenyalar que són objecte de persecució per ser familiars d'un 
insurgent. Darío Granda, que a Colòmbia és reconegut com a un acadèmic connotat i 
professor universitari, havia estat assenyalat per organismes d'intel·ligència de col·laborar a 
les FARC i substitut per ocultar béns de propietat d'aquesta guerrilla, ja havia estat exonerat 
per part de la Fiscalia en considerar que els assenyalaments a la seva contra no estaven 
degudament fundats. Caracol – Radio, CMI – Tv, El Tiempo, El Universo – Ecuador, 12 – 
22/06/10 
 
Després que una Jutgessa de la República dictés sentència condemnatòria, amb una pena de 
presó de 30 anys, contra l'excoronel Alfonso Plazas Vega pel delicte de desaparició forçada 
d'11 persones, comesos durant les accions militars per la represa del Palau de Justícia, fet 
ocorregut fa 25 anys quan un comando del M-19 va prendre l'edifici fent ostatges als 
magistrats i personal judicial; s'han produït fortes reaccions per part del president Álvaro 
Uribe Vélez, el ministre de Defensa, Gabriel Silva Luján, i la cúpula militar, que consideren 
que amb la sentència s'està castigant, a qui defensen l'estat de dret i premiant qui agredeixen 
les institucions democràtiques. Aquestes declaracions van ser rebutjades pels diferents 
estaments judicials com la Fiscalia, la Cort Suprema de Justícia, així com també per part de 
Corts Internacionals i defensores de drets humans de l'ONU i l'OEA, qui insten al Govern a 
respectar les sentències judicials i a no exercir pressió contra la Branca del Poder Judicial, 
qui ha de comptar amb totes les garanties per a l'exercici de la seva funció de manera 
autònoma i separada dels altres poders públics. Pel seu costat el Govern i els Alts caps 
militars van advertir que són partidaris que es promogui una reforma profunda, que torni als 
militars la jurisdicció per a que aquests només siguin jutjats per la Justícia Penal Militar, 
com una manera de "blindar" a l'estament militar, davant els excessos de la justícia civil, que 
l'únic al qual condueix és a la "desmoralització de les tropes", quan tenen pel mig la tasca de 
derrotar a les guerrilles. Després d'aquestes declaracions, es va produir una onada d'amenaces 
de mort contra la Jutgessa que va proferir la condemna, per la qual cosa la Comissió 
Interamericana de Drets Humans de l'OEA (CIDH) va atorgar mesures de protecció a la 
Jutgessa María Jara, i va demanar al Govern de Colòmbia adoptar les mesures necessàries 
per garantir la vida i la integritat de la funcionària amenaçada. Caracol - Radio, El Tiempo, 
El Espectador, El Nuevo Herald, BBC, CMI – Tv, 12 – 22/06/10  
 
Finalment, la plataforma "Somos Defensores" en presentar un balanç de l'any 2009 sobre 
drets humans a Colòmbia va revelar que només el mes de maig del present any han estat 
assassinats set activistes, quatre d'ells relacionats amb desplaçats i recuperació de terres. 
Alhora denuncia amenaces contra més de 100 organitzacions socials. Dos dies després de 
presentar aquest informe, es va conèixer de l'assassinat del defensor de drets humans 
Alexander Quintero, en el departament del Cauca, i les noves amenaces contra 30 
organitzacions socials i de drets humans. La plataforma assegura que el Govern té ple 
coneixement del que ocorre i exigeixen mesures efectives per garantir la vida i seguretat dels 
activistes de drets humans. El Tiempo, Caracol – Radio, CMI – Tv, 12 – 22/06/10 
 


