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AMÉRICA/COLÔMBIA – Quase pronto o referendo sobre os acordos de
paz com as FARC
Bogotá (Agência Fides) – O Senado colombiano aprovou depois de uma longa discussão, com 59 votos a favor e
5 contra, a lei que permitirá realizar o referendo de aprovação ou não dos acordos de paz com as FARC (Forças
Armadas Revolucionárias da Colômbia) durante as eleições legislativas e presidenciais que se realizarão em 2014.
Segundo uma nota enviada à Agência Fides, o texto devera agora passar pela Câmara dos Deputados, para a
análise da Corte Constitucional. Se for aprovado, será enviado ao Presidente colombiano, Juan Manuel Santos,
para ser assinado. As eleições legislativas se realizarão em março, e as presidenciais em maio.
A reação das FARC não foi muito positiva. De fato, Rodrigo Granda, conhecido como “o chancelar” das FARC,
disse à imprensa: "Continuamos a acreditar que a solução para todos seja uma Assembleia Nacional Constituinte".
E prosseguiu: "Os diálogos de paz não são um automóvel que pode correr na velocidade que uma pessoa deseja. É
preciso tempo. Se o governo acelera mudando sua posição, às vezes inflexível, encontrará da nossa parte uma
resposta positiva, porque as nossas propostas são sérias e responsáveis, e queremos também que o país veja e
analise, não se trata de imposições”.
Em quase um ano de tratativa, as partes chegaram a um acordo somente no primeiro ponto da ordem do dia, ou
seja, a questão agrária. Há meses o diálogo está bloqueado na participação política dos guerrilheiros na vida da
nação, uma vez restabelecida a paz. A Igreja Católica se ofereceu em várias circunstâncias como mediadora para o
diálogo e promoveu iniciativas a fim de trabalhar pela paz com os grupos armados (veja Fides 22/10/2013). (CE)
(Agência Fides, 25/10/2013)
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