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COLÒMBIA:  Dies després que el president electe, Juan Manuel Santos, anunciés el seu propòsit 
de normalitzar les relacions diplomàtiques amb Veneçuela i l'Equador, així com de desenvolupar 
un ampli treball diplomàtic per enfortir la integració en el marc de l'UNASUR, el president 
Álvaro Uribe Vélez va arremetre contra aquesta iniciativa qualificant-la de “diplomacia meliflua 
y babosa”. Als epítets desqualificatius es va sumar l'anunci de demanar al Consell Permanent de 
l'OEA un pronunciament sobre la presència de dirigents de les guerrilles de FARC i ELN en 
territori de Veneçuela. En el passat el president Uribe havia assenyalat aquesta situació, com una 
prova de la complicitat del Govern del president Hugo Chávez amb el terrorisme, aguditzant amb 
això encara més les tensions entre els governs dels dos països. Aquestes declaracions i denúncies 
emeses a només quatre setmanes de culminar el mandat del president Uribe, han estat 
interpretades com una moguda política per imposar-li l'agenda al nou mandatari, Juan Manuel 
Santos, així ho han interpretat importants analistes i dirigents polítics, que al seu torn demanen 
respecte i sobirania envers el nou president en el moment en que aquest assumeixi el poder. Per la 
seva part el president electe s'ha limitat a assenyalar que no polemitzarà amb el president Uribe, 
mentre va precisar que el seu mandat expira el pròxim 7 d'agost. Les declaracions del president 
Uribe van ser rebutjades pel president Chávez, que va cridar a consulta al seu ambaixador a 
Bogotà per avaluar la situació, mentre va atribuir l'actitud del mandatari colombià com reflex 
d'una pugna entre poders i va assenyalar de mafiós al president Uribe, no sense abans advertir que 
podria donar-se una ruptura total de les relacions diplomàtiques entre Colòmbia i Veneçuela. A 
última hora, el president Uribe va respondre de manera similar cridant a consultes a la seva 
ambaixadora a Caracas, María Luisa Chiappe, elevant amb això encara més la tensió. Per la seva 
part, el Secretari General de l'ONU, Ban ki-moon va convidar als mandataris dels dos països 
tractar les diferències exclusivament per les vies del diàleg i la diplomàcia, com correspon entre 
bons veïns. Pel seu costat el president de Panamà, Ricardo Martinelli, es va oferir a intervenir per 
superar la situació de tensió i procurar per la normalització de les relacions diplomàtiques. 
Setmanes enrere el Govern d'EUA, per intermedi del Sotssecretari d'Estat per a Amèrica Llatina, 
Arturo Valenzuela, s'havia expressat en termes favorables cap al diàleg i tractament diplomàtic a 
les diferències entre Colòmbia i Veneçuela, la qual cosa havia estat ben rebut per la cancelleria 
veneçolana i l'equip de Govern del president electe de Colòmbia. El Tiempo, El Espectador, 
Caracol – Radio, El Nuevo Herald, BBC, Telesur – Tv, Correo del Orinoco, CMI – Tv, 03 – 
22/07/10 
 
Entretant, el canceller d'Equador, Ricardo Patiño, després de rebre al seu despatx a la cancellera 
designada pel president electe de Colòmbia, María Ángela Holguín, que va realitzar una "visita de 
cortesia", es va expressar en termes elogiosos cap a la futura alta funcionària i va interpretar la 
visita com un gest molt positiu, que contribuirà a "passar pàgina" a les diferències i tensions i a 
encaminar les relacions en un clima de normalització i cooperació. La senyora Holguín, va 
declarar que restablir les relacions amb els veïns l'Equador i Veneçuela, serà una prioritat del nou 
Govern. A més, a l'àmplia gira diplomàtica que està realitzant el president electe, que l'ha portat 
per Europa i en el curs d'aquesta setmana per diversos països d'Amèrica Llatina, entre els quals hi 
ha Argentina, Xile, Perú, Panamà i Mèxic, se suma la visita del vicepresident electe, Angelino 
Garzón, a l'Equador. Allà es reunirà amb el vicepresident Lenin Moreno, com a part del treball 
que el nou govern realitzarà en l'àmbit internacional. Com a resultat d'aquesta tasca diplomàtica, 
el president Rafael Correa va anunciar la seva assistència a la cerimònia d'investidura del 
president Santos. En el context d'aquestes gires, de les celebracions del bicentenari de la 
independència de Colòmbia i de la instal·lació del nou període legislatiu, el president Álvaro Uribe 
Vélez en el que s'ha considerat el discurs de comiat, va dir que per parlar de germandat no hi pot 
haver criminals pel mig, en una al·lusió directa a la presumpta tolerància del govern de Veneçuela 
envers la presència de guerrillers al territori d'aquest país. El Tiempo, El Espectador, El Nuevo 
Siglo, El Colombiano, RCN – Radio, El Universo – Ecuador, 03 – 22/07/10 
 
En mig de les confrontacions militars com a producte de l'ofensiva de l'Exèrcit contra la guerrilla 
de les FARC i les accions d'aquestes i de l'ELN en diferents llocs del país, que han produït 43 
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militars morts el mes de juny i 22 en el de juliol, així com un nombre no precisat de guerrillers 
morts, el president de la Conferència Episcopal, monsenyor Rubén Salazar, va proposar treballar 
per un procés de pau que posi fi una vegada per sempre al conflicte armat i aconseguir així la 
llibertat de tots els segrestats, en lloc de promoure l'intercanvi humanitari, el qual no deixa de ser 
parcial i excloent. A aquesta veu se suma la del nou elegit president de la Cambra de 
Representants, Carlos Alberto Zuluaga, qui va convidar a les guerrilles a disposar-se per al diàleg 
de pau i va declarar que durant l'any que presidirà la Cambra Baixa, mantindrà les portes obertes 
per promoure la solució política del conflicte. D'una altra part, l'acadèmic Vicenç Fisas, director 
de l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el seu discurs de 
llançament a Colòmbia de l'informe "Anuari 2010 de Processos de Pau", de la seva autoria, va 
revelar que Colòmbia té el conflicte armat intern més antic del món sense negociacions de pau, el 
qual és summament greu, té en compte que nou de cada deu conflictes armats han conclòs en una 
taula de negociació. El professor Fisas, va instar al Govern i a les guerrilles a establir contactes 
no públics, discrets i permanents, perquè contribueixin a construir la voluntat negociadora de les 
parts. A més va instar el vicepresident electe, Angelino Garzón, a promoure la construcció dels 
Consells Municipals de Pau, com un mecanisme útil per a la democratització i la inclusió de la 
societat colombiana en la construcció de la pau. L'acadèmic va puntualitzar que no veu una 
sortida política sense el diàleg entre els diferents factors de poder ni sense la implicació directa 
dels EUA, en algun moment del procés, com també sense la facilitació de la Comunitat 
Internacional, entre la que es troba la UNASUR, OEA i UE. El Tiempo, Semana, Caracol – 
Radio, El Pilón, ECP, El Colombiano, 03 – 22/07/10 
 
La Fiscalia va emetre ordre de captura contra els coronels de l'Exèrcit Wilfredo Ruiz Silva i 
Hernán Contreras, perquè responguin per la seva participació en la "matança de Trujillo". En 
aquesta població de la Vall del Cauca es va produir entre els anys 1988 i 1993 l'assassinat de 
prop de 350 persones a les mans de paramilitars i narcotraficants, que van comptar amb el suport 
i complicitat de militars acantonats a la regió. Els dos oficials hauran de respondre pels delictes 
d'homicidi agreujat, acord per delinquir i segrest. Entretant, el director per a Amèrica de Human 
Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, va dir que el president Álvaro Uribe Vélez passarà a 
la història com un autòcrata que va obtenir resultats significatius contra les guerrilles, però que 
va governar amb un discurs de divisió entre els colombians i d'hostilitat envers els seus opositors, 
que a més va intentar desmantellar la Constitució Nacional sobretot a les institucions que 
exerceixen tasca de fiscalització i justícia. El senyor Vivanco va puntualitzar que la negació de 
l'existència del conflicte i la negació de l'existència de paramilitarisme, són part d'una molt bona 
orquestrada campanya de propaganda a favor del seu règim, però que a la vista estan els fets, els 
quals resulten incontrovertibles: continuen els desplaçaments, forçats, els combats entre Forces 
Armades i Forces Guerrilleres, atacs a la població civil, narcotràfic i robatori de terres i bestiar. 
Finalment va dir que espera que el nou govern, obri un nou capítol en la vida del país en el qual 
s'enforteixin les institucions democràtiques i de l'Estat de Dret. El Tiempo, El Espectador, Caracol 
– Radio,  El Mundo – Medellín, Público – España, 03 – 22/07/10 
 
Finalment, la Federació Internacional de Drets Humans (FIDH), va demanar a les autoritats 
colombianes atorgar totes les garanties constitucionals i legals per al seu Secretari General, Luis 
Guillermo Pérez, que després de vuit anys d'exili forçós retornarà al país per reintegrar-se al 
Col·lectiu d'Advocats José Alvear Restrepo. El senyor Pérez, en la seva qualitat de víctima i en 
representació de la FIDH, es constituirà en part civil en els processos oberts contra funcionaris del 
Govern del president Uribe, els que des dels seus càrrecs van desencadenar una ferotge persecució 
contra magistrats de la Cort Suprema de Justícia, la Cort Constitucional, defensors de drets 
humans, periodistes i destacats membres de l'oposició al Govern. CMI – Tv, EFE, Diario Vasco - 
España, ABC – España, 03 – 22/07/10 
 
 


