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Οι εκλογές κατέδειξαν την απρόθυμη υποστήριξη των πολιτών στην ειρηνευτική
διαδικασία με την FARC

Ο κεντροδεξιός συνασπισμός νικητής στις εκλογές της Κολομβίας ΚΟΣΜΟΣ

Οι Κολομβιανοί στις βουλευτικές εκλογές και σύμφωνα με την επίσημη καταμέτρηση

του 96,99% των ψήφων, εξέφρασαν χθες μια απρόθυμη υποστήριξή στην ειρηνευτική

διαδικασία με τους αντάρτες των FARC.

Ο πρόεδρος Χουάν Μανουέλ Σάντος, διατήρησε μια σχετική πλειοψηφία ο οποίος

όμως στο εξής θα είναι αντιμέτωπος με μια ισχυρή αντιπολίτευση του προκατόχου

του, του Άλβαρο Ουρίμπε.

Οι χθεσινές εκλογές, στις οποίος καταγράφηκε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό αποχής, 60% χαρακτηρίζονταν μια σημαντική δοκιμασία

όσον αφορά τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων που άρχισαν πριν από 16 μήνες με τις Ένοπλες Επαναστατικές Δυνάμεις της

Κολομβίας (FARC), την παλαιότερη οργάνωση ανταρτών της Λατινικής Αμερικής, με σχεδόν μισό αιώνα δράσης.

Ο κεντροδεξιός κυβερνητικός συνασπισμός υπό τον 62χρονο Χουάν Μανουέλ Σάντος, ο οποίος είναι εξάλλου εκ νέου υποψήφιος

στις προεδρικές εκλογές του Μαΐου, απέσπασε 47 έδρες από τις 102 της Γερουσίας και 91 έδρες από τις 163 της Βουλής των

Αντιπροσώπων.

Ο συνδυασμός του Ουρίμπε, σφοδρού επικριτή της ειρηνευτικής διαδικασίας, απέσπασε 20 έδρες στη Γερουσία και 12 έδρες στη

Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Είναι μια σημαντική ένδειξη για τη χώρα και για όλο τον κόσμο που σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία θέλει την ειρήνη»,

δήλωσε ο Σάντος, σε ομιλία που εκφώνησε στην έδρα του κόμματός του στη Μπογκοτά. 

«Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να παραμερίσουμε τις εχθρότητες και να εργαστούμε για τη χώρα», τόνισε απευθυνόμενος στον

Ουρίμπε τον οποίο συνεχάρη για την επιτυχία του.

Ο αρχηγός του κράτους, που διεκδικεί μια δεύτερη τετραετία θητεία στις 25 Μαΐου, θα κληθεί ωστόσο να καταβάλει μεγάλη

προσπάθεια για να ολοκληρώσει τις συνομιλίες με τις FARC, τη μεγαλύτερη οργάνωση ανταρτών στη χώρα, με δύναμη 8.000

μαχητών, σύμφωνα με τις αρχές.

«Μπορούμε να πούμε τώρα ότι υπάρχει αντιπολίτευση στην Κολομβία. Η τάση αυτή υπέρ του Ουρίμπε είναι μια ψήφος

επιδοκιμασίας για τον Σάντος. Αυτό υποστηρίζει σαφώς τις διαπραγματεύσεις με τις FARC», δήλωσε ο Βισέντε Τορίχος, ειδικός

στις διεθνείς σχέσεις.

Το Κογκρέσο των δύο νομοθετικών σωμάτων θα πρέπει να επικυρώσει μια ενδεχόμενη συμφωνία στο τέλος των

διαπραγματεύσεων που διεξάγονται στην Κούβα, απουσία κατάπαυσης του πυρός και, κυρίως το ευαίσθητο θέμα της συμμετοχής

του FARC στην πολιτική με αναστολές εκτέλεσης της ποινής.

Η επιτυχία του πρώην προέδρου Ουρίμπε, σφοδρού επικριτή της ειρηνευτικής διαδικασίας, το κόμμα του οποίου αναδείχτηκε

πρώτη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα της αντιπολίτευσης συνιστά όμως «σημαντική νίκη» που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα,

σύμφωνα με τον κολομβιανό πολιτικό επιστήμονα Χόρχε Αλμπέρτο Ρεστρέπο, διευθυντή του Κέντρου Ανάλυσης Συγκρούσεων
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Στη σύγκρουση στην Κολομβία, την παλαιότερη στη Λατινική Αμερική, που έχει προκαλέσει τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων

ανθρώπων και τον εκτοπισμό 4,5 εκατομμυρίων τα τελευταία πενήντα χρόνια, έχει εμπλακεί ο στρατός, οργανώσεις ανταρτών,

παραστρατιωτικές ομάδες και εγκληματικές συμμορίες.

Θετική και ασυνήθιστη διαπίστωση: δεν σημειώθηκε κανένα σοβαρό επεισόδιο κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας στην οποία

είχαν κληθεί να λάβουν μέρος τουλάχιστον 32 εκατομμύρια πολίτες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι ένοπλες ενέργειες μειώθηκαν κατά 90% σε σχέση με τις προηγούμενες βουλευτικές

εκλογές του 2010.

Ωστόσο, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε εκρηκτικά μικρής ισχύος σε διάφορες περιφέρειες όπου δρουν παράνομες

οργανώσεις και προχώρησε σε 30 συλλήψεις.

Η Αποστολή Εκλογικών Παρατηρητών, μια ένωση πολιτών, επισήμανε ότι κατέγραψε ως πιο συνήθη παράπονα την «εξαγορά

ψήφων» και την «παράνομη προπαγάνδα».
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