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COLÒMBIA: Alfonso Cano màxim dirigent de la guerrilla de les FARC, en el seu missatge d'any 
nou, va assegurar que l'aprovació de la Llei de Víctimes i la Llei de Restitució de Terres que 
cursen en el Congrés de la República, és clau per a acabar amb el conflicte armat i per a arribar 
a la pau, sempre que aquestes contribueixin a establir les responsabilitats dels partits polítics al 
llarg de més de seixanta anys de conflicte, perquè comportaria un procés vertiginós de 
reconciliació basat en la veritat. Agrega a més que, l’anomenada Llei de Restitució de Terres 
resultarà innòcua si no es liquida el latifundi i si no està determinada per una visió estratègica i 
moderna, que inclogui ajudes econòmiques i tecnològiques i que s'harmonitzi en ella allò social, 
territorial, cultural i ambiental. Va ressaltar que en la discussió d'aquestes Lleis és fonamental 
que els sectors afectats tinguin una participació protagonista i decisòria, al mateix temps que es 
va mostrar pessimista al qüestionar la idoneïtat del Congrés de la República per a aprovar una 
llei de terres i una reparació de víctimes que afavoreixin en la justícia als sectors populars, tenint 
en compte “la seva reconeguda herència i representació narcoparamilitar”. Cano considera que 
aquests temes i altres relacionats amb les causes del conflicte, han de ser debatuts en escenaris 
més amplis de democràcia, que vagin més enllà dels escenaris institucionals com el Parlament, 
on també siguin examinats els punts de vista de les FARC, que s'afanya a participar en els debats 
amb els punts plantejats en la Plataforma Bolivariana per un Nou Govern. En el missatge afirma 
que afrontaran amb tots els mitjans al seu abast les contingències de la confrontació, al mateix 
temps que continuaran en la recerca d'un acord de “bescanvi de presoners” i en la construcció de 
camins que condueixin a la solució política del conflicte. Per la seva banda el Govern, a través 
del vicepresident Angelino Garzón, va restar importància al missatge i va titllar de 
“bravuconadas” les paraules del dirigent de les FARC.  El Tiempo, El Espectador, El 
Colombiano, ANNCOL, Rebelión, Telesur – Tv, 01 – 28/01/11 
 
El president Juan Manuel Santos, després de reunir-se amb el president Nicolás Sarkozy a París, 
va dir a mitjans de premsa que el seu govern no està tancat a negociacions de pau amb la 
guerrilla de les FARC, però es requereix que la guerrilla expressi amb fets, més que amb 
paraules, la seva voluntat de pau, “per exemple: alliberant a tots els ostatges”. El mandatari des 
de la seva possessió en el càrrec sostenia que per a donar inici a negociacions de pau, les 
guerrilles prèviament havien d'alliberar els segrestats, suspendre el reclutament de menors i de 
col·locació de mines antipersona i cessar tota activitat ofensiva; posició que va ser rebutjada per 
les comandàncies guerrilleres al plantejar diàleg sense precondicions. Experts en temes de pau 
estimen que la flexibilització de les exigències ajuda a un acostament entre les parts, si es té en 
compte que la guerrilla de les FARC ha decidit alliberar unilateralment a cinc captius, la qual 
cosa ocorrerà aviat tan bon punt les FARC declaressin estar llestes per a l'operació 
d'alliberament. El Tiempo, El Espectador, Le Fígaro, Telesur – Tv, Caracol – Radio, 01 – 
28/01/11 
 
Després de presentar les seves cartes credencials davant el president Santos, el nou ambaixador 
d'Equador Raúl Vallejo va dir que el seu país pretén mantenir les millors relacions diplomàtiques 
amb Colòmbia, en les quals la prioritat és la de mantenir “la pau a la frontera amb 
desenvolupament social i mà dura al narcotràfic i els grups guerrillers”. Vallejo va assegurar que 
en els últims tres anys les Forces Armades del seu país han desmantellat 416 campaments 
guerrillers en el seu territori, dels quals 125 campaments van ser desmantellats en el 2010. El 
diplomàtic va demanar suport a la Comunitat Internacional per als més de 53.000 refugiats 
colombians que han estat regularitzats a Equador. Pel seu costat l'ambaixador de Colòmbia a 
Quito, Fernando Arboleda Ripoll, es va referir en termes similars a l’ambaixador equatorià a 
l'afirmar que “la seguretat és la prioritat fonamental en la relació entre ambdós països, que 
cooperaran en accions contra les FARC i la criminalitat a la frontera”. Entretant, el Govern de 
Veneçuela va capturar i va entregar a autoritats colombianes a un comandant del front guerriller 
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de l’ELN, fet que ha estat interpretat com part de l'obertura a un nou panorama de les relacions 
entre els Estats de la regió. Dies enrere el president Hugo Chávez va fer l'anunci d'activació de 
deu Districtes Militars al llarg de la frontera amb Colòmbia, en el propòsit de “seguir enfortint 
l'estratègia de defensa integral de la nació, en el marc de la nova doctrina militar veneçolana”, la 
qual està fonamentada en cinc pilars: jurídic, educatiu, operacional estratègic, logístic i tàctic. 
Per la seva banda el ministre de Defensa de Colòmbia, Rodrigo Rivera, es va mostrar molt 
complagut amb el nivell de resposta del Govern veneçolà, enfront de les necessitats de mantenir 
la seguretat a la frontera i avançar en unes relacions harmonioses entre els dos països, tan bon 
punt es reunís amb el seu homòleg de Veneçuela Tarek El Aissami, amb qui va signar un acord 
per al combat conjunt al narcotràfic, el qual compta com alineaments principals l'intercanvi 
d'informació, operacions conjuntes d’interdicció terrestre, fluvial i aèria i el control de precursors 
químics que s'utilitzen en el processament dels alcaloides, així com també al tràfic de persones, 
armes i explosius. Dies abans el ministre Rivera havia informat que per falta de recursos, no es 
podran crear noves unitats operatives a la frontera. El Govern tenia previst l'activació de vuit 
batallons per a reforçar la seguretat a les fronteres amb Veneçuela i Equador, plans que ha 
hagut de guardar tenint en compte que els recursos provinents per al Pla Colòmbia han disminuït 
i en endavant els recursos que ja no cobreixin el Pla Colòmbia haurien de ser pagats a càrrec del 
pressupost nacional. El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, CMI – Tv, Telesur – Tv, Correo 
del Orinoco, El Comercio – Ecuador, 01 – 28/01/11 
 
El president de la Comissió de Pau del Senat i membre del Partit de l'U, Roy Barreras, va 
anunciar que juntament amb el Partit Liberal s'han proposat elaborar un projecte de Llei de Pau, 
amb el propòsit de dotar la legislació colombiana amb un marc legal, que al seu torn subordini 
totes les actuacions de l'Estat i la societat en aquesta matèria. El parlamentari, juntament amb 
Rafael Pardo, president del Partit Liberal, va explicar que a Colòmbia s'han elaborat lleis 
d'indult, lleis d'amnistia, la llei coneguda com de Justícia i Pau, la coneguda com a Llei d'Ordre 
Públic i ara es tramita una llei de Víctimes i una altra de Restitució de Terres; però totes sense 
un marc legal més ampli que els de coherència i continuïtat. Aquests portaveus polítics van dir 
que així el Govern podrà comptar amb una eina eficaç i legítima per a tractar i resoldre tot allò 
relacionat amb negociacions de pau, resoldre la situació dels excombatents, de les víctimes i de 
la reinserció social. Barreras va dir que el seu partit exigeix que el Govern li doni alta prioritat 
al tràmit d'aquesta llei i en segon lloc que sigui consensuada amb els altres partits de la coalició 
que dóna suport al Govern. El Tiempo, El Espectador, CMI – Tv, Semana, 01 – 28/01/11 
 
L'últim informe de la Fiscalia General de la Nació va revelar que en el marc de l'aplicació de la 
Llei de Justícia i Pau, les organitzacions paramilitars han confessat la seva participació en 
1.597 massacres i la seva autoria en 45.499 homicidis dels 173.183 casos que té registrats la 
Fiscalia. Segons l'informe, a través de les versions lliures dels paramilitars desmobilitzats s'ha 
assolit establir la identificació de 3.557 menors d'edat víctimes del reclutament i la 
documentació de 34.467 casos de desaparició forçada, així com haver comès 3.527 segrests, 
3.532 casos d'extorsió i 677 casos de violència de gènere. A més es reporta la troballa de 3.087 
fosses comunes en les quals es van trobar 3.678 cadàvers, dels quals s'han identificat plenament 
1.323 persones i s'han lliurat als familiars les restes mortals de 1.207 persones. Pel seu costat el 
president Juan Manuel Santos va reconèixer que la Força Pública va ser durament colpejada en 
el 2010, al registrar-se un nombre de 488 morts i 2052 ferits. Aquestes xifres equivalen a dir 
que a Colòmbia cada 3 dies moren 4 militars i queden ferits 17, xifres només comparables a les 
registrades a Colòmbia durant l'any 2002. A més el Govern va informar que durant l'any 2010 es 
van desmobilitzar individualment un total de 2.381 integrants de les guerrilles de les FARC i 
l’ELN, corresponent 2.009 a les FARC i 359 a l’ELN i els restants 13 a altres grups alçats en 
armes. Per la seva banda en l’informe de la Prefectura d'Operacions Conjuntes de les Forces 
Militars es pot establir que l'acumulat des de l’1 de gener de 2010 al 26 de novembre del mateix 
any, es van realitzar 7.279 missions tàctiques contra les FARC i 659 contra l’ELN; les quals van 
produir 1.039 combats amb les FARC i 68 amb l’ELN; els quals al seu torn van llançar un 
resultat de 432 morts i 680 captures en les FARC; i de 31 morts i 94 captures en les files de 
l’ELN. Aquests informes de fonts oficials mostren la magnitud del conflicte armat a Colòmbia i 
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l'estat de la confrontació CNRR, El Tiempo, Caracol – Radio, CMI – Tv, El Colombiano, 
Comando General Fuerzas Militares, 01 – 28/01/11 
 
Finalment, la Cort Suprema de Xile va rebutjar la comanda d'extradició de Colòmbia contra el 
ciutadà xilè Manuel Olate, reconegut militant del Partit Comunista de Xile, qui fora capturat per 
autoritats xilenes tan bon punt des de Colòmbia fossin revelats alguns dels arxius oposats a 
l’ordinador de Raúl Reyes, en un dels quals apareix Olate en una fotografia posant al costat del 
líder de les FARC. Sobre Manuel Olate pesa l'acusació de donar suport política i logísticament a 
les FARC i de mediar perquè un grup d'activistes Mapuches rebessin entrenament militar per 
part de les FARC. La Cort va estimar que les proves aportades per Colòmbia no són suficients 
per a l'extradició. Entretant, la Càmera de Diputats de Xile, en una decisió insòlita va aprovar 
una declaració en la qual reconeix a les FARC de Colòmbia com una organització terrorista. Fins 
a la data tots els Governs d’Amèrica del Sud han evitat aquest tipus de qualificacions, ja que es 
tracta d'un assumpte propi dels colombians i per a no inhabilitar-se en el moment que es 
requereixi la seva participació en la solució política del conflicte intern a Colòmbia, així ho han 
expressat temps enrere els governs d'Equador, Veneçuela, Brasil, Argentina. El president Juan 
Manuel Santos va agrair al Parlament de Xile la declaració. El Tiempo, El Espectador, El 
Mercurio – Chile, Telesur – Tv, 01 – 28/01/11 
 


