
RESOLUCIÓ DEL CONFLICTE ARMAT COLOMBIÀ 

Aquest treball de recerca consisteix en l’anàlisi del grup guerriller de les FARC- EP, amb l’objectiu de 
comprendre la resolució del conflicte armat colombià i el seu impacte en la societat del present. 

En una primera fase, on es desenvolupa el marc teòric, la investigació es centra en la colonització 
d’Amèrica, passant pel període neocolonialista i les seves conseqüències, així com també per l’etapa de 
«violència prèvia» al conflicte (1945 i 1964), a fi d’explicar el sorgiment de les guerrilles colombianes. En 
segon lloc, s’han estudiat les diferents conferències estratègiques que les FARC van dur a terme per 
establir el seu pla d’actuació, així com la lluita politico-militar amb la Unión Patriótica. I, paral·lelament 
al conflicte polític, també s’ha fet recerca sobre el paper del narcotràfic, tant a la guerrilla com en els 
càrtels, que d’alguna manera comportarà la creació dels grups paramilitars per part de l’Estat.  

Per acabar, analitzem els governs de dues figures com són Pastrana i Uribe, i les respectives 
aproximacions fracassades al grup guerriller per establir un diàleg a la recerca de la pau entre el 1998 i 
el 2010. Tot plegat, en la darrera fase de la recerca, s’ha realitzat un buidatge hemerogràfic per explicar, 
contrastar i argumentar com es van desenvolupar les negociacions del Govern de Santos iniciades el 
2012. És en aquesta part pràctica que es fa un seguiment de les diferents parts implicades, dels diversos 
punts de l’agenda i la seva evolució, així com també envers el referèndum i l’acord final al que es va 
arribar l’any 2016, en el qual s’establien una sèrie de reformes per a la reinserció civil del grup 
guerriller.  

Comptat i debatut, les FARC constitueixen un moviment de resistència que defensa els interessos de les classes populars i un repartiment equitatiu de 
la terra. L’aparició de nous actors en el conflicte polític com el narcotràfic i l’aparició de paramilitars, va provocar una nova forma de guerra no 
convencional que ha deixat un elevat nombre de víctimes. Així mateix, gràcies a les negociacions i el procés de pau s’ha aconseguit posar fi a la 
violència, però ateses les dificultats que hi posen tant les forces conservadores i reaccionàries com els sectors més radicalitzats de la guerrilla, es pot 
constatar que aquesta és una pau fràgil. 
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