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La guerrilla de l’ELN reclama una sortida política al conflicte armat intern colombià i adverteix que 
la pau només serà possible si es busca de manera col·lectiva. L’ELN assenyala que dialogar “no és 
entregar les armes” com ho demana el Govern del president Juan Manuel Santos, sinó buscar sortides 
en conjunt als problemes que afronta el país. Assegura a més que dialogar tampoc pot significar 
deixar de ser una organització revolucionària en la recerca de les transformacions que demanda el 
poble. Insisteix que la fi de la confrontació militar que ha patit Colòmbia, per més de quatre dècades 
“està en la superació de les causes que la van originar: la fam, la misèria, la desigualtat i l'exclusió 
política”. L’ELN va assegurar que la pau és un dret dels pobles i que com més s’obstini l’Estat a 
negar-ho, “més urgent és la recerca de la solució política al conflicte intern”. L'organització insurgent 
es referia a l'anunci que va fer el president setmanes enrere, segons el qual els diàlegs amb la 
insurrecció estan tancats i ningú està autoritzat per a buscar un acostament de pau. Per a l’ELN 
aquesta postura de l'Executiu és una demostració que el Govern no té voluntat, ni política de pau per 
al país, sinó de guerra. El president Santos ha condicionat un diàleg amb la insurrecció a gestos 
unilaterals de pau de la seva part, com la suspensió d'accions contra la població civil, inclòs el 
cessament del segrest com a arma de guerra. Entretant, el Govern va decidir retirar el títol de gestor 
de Pau a l’alies “Olivo Saldaña” i a més va començar a avaluar quines altres aportacions han fet els 
altres tres gestors: alies “Karina”, alies “Samir” i Yezid Arteta. La retirada de “Saldaña” no 
solament es va donar per la seva participació en els muntatges de falses desmobilitzacions, per les 
quals ha estat cridat a declarar l’ex Alt Comissionat per a la Pau, Luis Carlos Restrepo, a dos 
generals i dos coronels, sinó per les seves actuacions com a testimoni en contra de polítics assenyalats 
d'haver tingut nexes amb les FARC, testimonis que han estat desvirtuats per ser desvirtuats de 
veracitat, i pels pobres resultats en la seva tasca com a Gestor de Pau. Per la seva banda i des 
d'Espanya, Yezid Arteta va qüestionar el comportament de “Saldaña” i va dir que “falsejar o 
distorsionar la realitat no és la via apropiada per a edificar un procés de pau”, al mateix temps que 
va assenyalar que aquest personatge va ser “una creació perillosa que després els seus gestors no van 
poder conjurar”. Arteta va assegurar que la figura de Gestor de Pau és útil sempre que s’orienti cap a 
una estratègia de pau i no com un instrument de guerra. Va puntualitzar que figures similars 
existeixen en països on va haver-hi conflictes, però que a diferència de Colòmbia, en aquells llocs els 
gestors o promotors de pau tenen la missió de propiciar escenaris de reconciliació. “No és el cas 
d'Olivo Saldaña a qui l’han instrumentalitzat per a aprofundir ferides i propiciar l'odi”. Arteta qui 
després de purgar una pena de més de deu anys de presó s'ha radicat a Espanya on realitza activitats 
de formació acadèmica i promou activitats relacionades amb la creació d'escenaris per a la solució 
política del conflicte, va demanar al president Juan Manuel Santos que estudiï la possibilitat 
d'atorgar-li un indult, que faciliti la seva plena incorporació a la societat, “ja que la lluita armada és 
un capítol completament superat a la meva vida”. Notimex, El Tiempo, El Espectador, Caracol – 
Radio, El Colombiano, El Nuevo Siglo, CMI – Tv, 25/02/11 – 24/03/11 
 
Els ministres de l'Interior, Germán Vargas Lleras, i de Defensa, Rodrigo Rivera, van reconèixer que 
les bandes criminals (BACRIM) resultants del procés de desarmament dels grups paramilitars, són 
una de les majors preocupacions del Govern i que sota cap circumstància se'ls reconeixerà estatus 
polític ni es negociarà amb elles; per contra seran combatudes amb tota la determinació. En un debat 
de control polític a la Cambra de Representants, el parlamentari Guillermo Rivera va assegurar que 
més de 1.300 membres de la Força Pública estan involucrats amb aquestes bandes i estan investigats, 
el ministre de Defensa va manifestar que s'ha avançat en la separació d'aquells de qui se sospita que 
tenen “vincles estranys”; i va agregar que existien més de 30 estructures fa uns mesos, però que amb 
l'acció de l'Estat han estat reduïdes a set, que afecten a 149 municipis en 19 subregions del país. El 
Representant Iván Cepeda va dir que el ministre de Defensa minimitza la situació i s'equivoca en el 
diagnòstic al considerar-les com organitzacions aïllades, que no corresponen a estructures amb 
comandament, domini territorial i exèrcits particulars. Pel seu costat el ministre Vargas Lleras va dir 
que coincideix amb els que opinen que les BACRIM no són organitzacions ideològiques i que estan 
constituïdes per “elementos venidos del paramilitarismo, son paramilitares, pero también hay 
miembros de las guerrillas principalmente de las FARC, y delincuentes comunes de todas las 
pelambres”. El ministre Vargas va acceptar que les BACRIM coincideixen amb el paramilitarisme en 
les seves maneres d'operació, però totes, “absolutament totes, tenen un comú denominador; el 
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narcotràfic en totes les seves modalitats”. Entretant la Fiscal General de la Nació, Viviane Morales, 
va afirmar que “si les BACRIM no es combaten a temps i de manera encertada, es corre el risc de 
viure una violència pitjor a la generada per les guerrilles, els paramilitars i els narcotraficants”. La 
Fiscal va revelar que en l'actualitat s'avancen més de 1.000 investigacions relacionades amb 
BARCRIM. Finalment, el parlamentari Guillermo Rivera va afirmar que les BACRIM són una 
herència del Govern d'Álvaro Uribe i resultat d'un procés de desmobilització de grups paramilitars que 
no va ser transparent i d'una llei de Justícia i Pau ineficaç. Segons Rivera des de l'any 2008 s'han 
realitzat 319 investigacions que involucren a 888 membres de la Policia, dels quals 287 van ser 
retirats i denunciats penalment pels seus nexes amb les BARCRIM. Sosté, a més, que 350 membres 
de l'Exèrcit han estat retirats per fets similars i set membres de l'Armada Nacional han estat 
capturats. “Un major de l'Exèrcit, que era cap del Gaula a Montería va ser capturat, sindicat de 
falsos positius i de treballar per a la BACRIM dels “Paisas”. Segons el parlamentari Rivera, qui va 
assegurar tenir dades oficials, hi ha almenys una dotzena de fiscals investigats en tot el país i hi ha 
més de 1.300 denúncies contra jutges i fiscals per la seva cooperació amb les BACRIM. Semana, El 
Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, Vanguardia Liberal, Voz, CMI, 25/02/11 – 24/03/11 
 
L'ONU en el seu informe sobre Drets Humans 2010 fa durs qüestionaments a les Forces Militars de 
Colòmbia per l'assassinat de civils a les mans dels seus membres, al mateix temps que adverteix serioses 
“reculades” en la col·laboració amb la justícia civil en la investigació de greus casos d'execucions 
“extrajudicials”. El document sobre Colòmbia, elaborat per l'Oficina del delegat Christian Salazar, 
destaca que en el 2010 va haver-hi una dràstica disminució de les morts en falsos combats, o més 
coneguts com a falsos positius, enfront d'anys anteriors, però denúncia tres nous casos, un d'ells comès en 
el 2011, que serien els primers en registrar-se després de la purga de 27 militars, després dels assassinats 
de civils a Ocaña i Soacha per presentar-los com “guerrillers abatuts en combat”. L'ONU emplaça al 
Govern i a l'Estat que s'apliquin sancions exemplars a qui violin els drets humans i a superar la impunitat i 
les traves perquè operi la justícia. Per la seva banda el ministre de Defensa, Rodrigo Rivera, va dir que 
l'estructura i l'acompliment dels funcionaris de la justícia militar estan sent sotmesos a una revisió, per al 
seu total funcionament. En el mateix informe, presentat a Ginebra, l'ONU es registra un preocupant 
augment de la violència generada per grups paramilitars, als quals s’atribueixen homicidis, amenaces, 
extorsions i actes de violència sexual, que van provocar desplaçaments forçats individuals i col·lectius i un 
fort augment de massacres (40%) en el context de disputes violentes entre grups i entre fraccions d'un 
mateix grup. L'informe assegura que “aquests grups compten en ocasions amb l'aquiescència, tolerància i 
fins i tot connivència, ja sigui per corrupció o amenaces, d'alguns membres de la força pública, inclosa la 
Policia Nacional”. Per la seva banda l'ambaixadora de Colòmbia a Ginebra, Alicia Arango, anterior 
Secretària Privada del president Álvaro Uribe Vélez, va controvertir l'informe i va dir que “les xifres de la 
violència no estan augmentant, estan disminuint dràsticament. Finalment, el delegat de l'ONU, Christian 
Salazar, va demanar a l'Estat colombià ratificar l'adhesió a la Convenció de desaparició Forçada, tenint 
en compte la més absoluta impunitat enfront d'aquest tipus de delicte, tipificat com a tal en el Codi Penal 
colombià des de l'any 2002. La ratificació de la Convenció de Desaparició Forçada permetria a les 
víctimes colombianes acudir directament davant l'ONU, a Ginebra, per a portar els seus casos, a fi 
d'obtenir una ràpida i justa justícia. Va emfatitzar que és important que l'Estat i el Congrés, en particular, 
obrin tots els canals perquè les víctimes de desaparició forçada puguin reclamar justícia. D'acord amb un 
informe de l'Institut de Medicina Legal de Colòmbia, publicat al maig de 2010, a Colòmbia es van 
registrar 38.255 persones desaparegudes entre el 2007 i 2010. Pel seu costat, Marcos Romero, president 
de la Consultoria per als Drets Humans i el Desplaçament a Colòmbia (CODHES), en la data de la 
presentació d'aquest informe va assegurar que “ja superem el nivell de desaparicions d'Argentina (durant 
la dictadura militar de 1976 – 1983) que va estar prop de les 30.000 persones desaparegudes i això pot 
passar d'uns 100.000 en les últimes dècades en el conflicte colombià”. El Tiempo, El Espectador, Caracol 
– Radio, CMI - Tv, Telesur – Tv, 25/02/11 – 24/03/11 
 
Finalment, profunda consternació ha causat l'assassinat de la jutgessa Gloria Constanza Gaona Rodríguez, 
a les mans d'un sicari a la població de Saravena – Arauca, qui duia la investigació del cas dels infants 
violats i assassinats per militars en la població de Tame. El cas que duia la jutgessa havia commocionat al 
país i sobre el qual va haver un ampli desplegament mediàtic, últimament estava sent entorpit per 
amenaces i pressions sobre testimonis i veïns de les víctimes, que després del crim de la jutgessa es van 
incrementar contra la família dels infants violats i assassinats, qui van ser comminats a abandonar la 
regió sota pena de mort, obligant al Govern a brindar protecció als amenaçats. Entretant, tres líders 
socials reclamants de terres usurpades per narcoparamilitars van ser assassinats en les últimes 24 hores. 
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Els assassinats van ser David Góez Rodríguez assassinat a Medellín, Bernardo Ríos Londoño, membre de 
la Comunitat de Pau de San José de Apartadó, assassinat a Apartadó, i Ever Verbel Rocha, assassinat a 
Sant Onofre – Sucre. El Moviment de Víctimes de Crims d'Estat – MOVICE, assegura que les morts 
d'aquests líders socials obeeixen a un patró d'extermini sistemàtic, atès que els assassinats han estat 
precedits d'amenaces contra ells i les seves famílies, sense que de part de les autoritats s'interposin accions 
de protecció adequades. Des de gener de 2010 a la data ja han estat assassinats 12 líders socials 
reclamants de terres. CMI – Tv, El Espectador, El Tiempo, Caracol – Radio, VOZ, Vanguardia Liberal, El 
Pilón – Valledupar, 25/02/11 – 24/03/11 
 
 


