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AMÉRICA/COLÔMBIA - Firme condenação do atentado das FARC, que
declaram uma trégua para o Natal
Cali (Agência Fides) – O Arcebispo de Cali, Dom Dario de Jesus Monsalve, expressou sua firme condenação pelo
atentado realizado pelas FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) no município de Inza, região de
Cauca (Colômbia), na manhã de 7 de dezembro, que provocou 9 mortos e 48 feridos, além da destruição de um
quartel da polícia e de uma dezena de lojas. A nota enviada à Agência Fides pela Rádio Caracol retoma as
palavras do Arcebispo: “o diálogo, no meio de uma guerra, não pode ser tão frio como está sendo: é necessário
enquadrar estas conversações em alguns limites específicos para ações bélicas”.
A população de Inza foi imediatamente ao local do atentado levando velas para rezar pelos mortos (5 militares,
um policial e 3 civis, segundo o relatório oficial), permanecendo até noite funda. “Muitos militares e policiais não
são daqui; chegam de longe para fazer serviço de segurança. Não podemos deixá-los sós”, disse um homem que
tinha ido ao local com toda a família.
Enquanto a notícia do atentado era publicada pela imprensa na Colômbia, em Cuba, onde estão se realizando
diálogos de paz entre o a governo colombiano e FARC, foi adiada a publicação da declaração conjunta que já
estava pronta. O governo, de fato, retirou a aprovação da declaração por causa do terrível ato terrorista.
Observadores notam a urgência de reconhecer a presença de forças subversivas e de contra-insurreição, e se
verificam ataques que não avaliam as consequências na população civil.
Os órgãos de imprensa, entretanto, informam que as FARC declararam uma trégua de 30 dias durante o período
de Natal, a partir de 15 de dezembro. Esta decisão foi tomada depois que o Presidente Santos falou à nação,
prometendo “não dar trégua à guerrilha, porque assim, não terão um minuto de paz e não poderão realizar atos
como estes”. (CE) (Agência Fides, 09/12/2013)
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