
Questões sobre o plebiscito na Colômbia 

O acordo de paz entre FARC e Governo rejeitado nas urnas 

Apesar do apoio do mundo político oficial do país, excepto da ultra-direita do ex-presidente Uribe, do apoio 

de Obama e outros governos imperialistas e de todos os governos da América Latina, o acordo de paz feito 

em Havana (após 4 anos de negociações) entre o governo de Juan Manuel Santos e as Forças Armadas 

Revolucionárias da Colômbia (FARC) – assinado com pompa diante de chefes de Estado de todo o mundo, 

em Cartagena (1), a 26 de Setembro – não foi aprovado no plebiscito de 2 de Outubro.  

Foi uma surpresa geral, inclusive para os partidários do “Não”, que ganhou pela estreita margem de 53.894 

votos. O povo colombiano não quer a paz? A ultra-direita é maioritária no país?  

São perguntas que ignoram o principal no plebiscito: 63% dos eleitores não foram às urnas, rejeitando tanto 

o “Não” de Uribe (que, neste plebiscito, teve 18% do eleitorado), como o “Sim” ao acordo de Havana.  

O presidente Santos foi ministro da Defesa de Uribe – responsável pela guerra contra as FARC – e sucedeu-

lhe em 2010. Na Presidência, ao mesmo tempo que aplicava um programa de ataque às condições de vida 

dos trabalhadores, procurou – com o patrocínio de Washington – uma solução negociada com uma guerrilha 

que existe há 52 anos.  

 

Os EUA pretendem a “normalização” da região 

 

As negociações para a paz realizaram-se em Havana, enquanto Obama iniciava o processo de retoma de 

relações diplomáticas com Cuba. O objectivo era “normalizar” a situação da Colômbia, com a integração 

das FARC no sistema “democrático” do país.  

As FARC – que nunca tiveram um programa de expropriação do capital – passaram a depender, cada vez 

mais, do narcotráfico (comércio ilegal das drogas) para financiar as suas acções. Aliás, o narcotráfico está 

interpenetrado com o Estado e com a actividade empresarial na Colômbia, que modernizou a sua 

agroindústria, por exemplo, graças à necessidade de serem “lavados” biliões de dólares originários dessa 

actividade ilegal.  

Ao integrar as FARC no “sistema democrático” – garantindo que tenha 10 parlamentares a partir de 2018, 

mesmo que não atinja o mínimo de 3% dos votos exigido aos demais partidos – o Acordo de Havana (que 

tem 297 páginas!) não segue uma cartilha democrática, para dizer o mínimo. O apoio de empresários a esse 

Acordo encobre mal o seu interesse em eliminar um concorrente na disputa pelos recursos do narcotráfico.  

Percebe-se que as três Centrais sindicais colombianas tenham apoiado o “Sim” no plebiscito, pois os 

sindicalistas estão entre as maiores vítimas da guerra civil existente no país. Mas, ao mesmo tempo, eles têm 

que combater a política de ataque aos salários e aos direitos de Santos – alinhado com Washington e o seu 

“Acordo do Pacífico” (Tratado de livre comércio).  

Como se vê, não é “o bem contra o mal”, é mais complicado. O povo é o que mais sofre com a guerra, ele 

quer a paz, mas não confia nem em Santos, nem em Uribe, nem nas FARC. Agora é a guerrilha do ELN 

(Exército Nacional de Libertação da Colômbia) que vai iniciar negociações de paz em Quito (Equador) com 

o governo de Santos, as quais contarão com a participação da Igreja colombiana (segundo a Rádio 

Vaticano).  

Se a paz é necessária e a guerrilha deve ser integrada num sistema democrático, outra pergunta que se coloca 

é por que não se dá a voz ao povo numa Assembleia Constituinte soberana na Colômbia? Esta sim é uma 

questão que mereceria uma resposta.  
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(1) Cartagena das Índias ou Cartagena é a capital do distrito de Bolívar, na Colômbia. 


