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COLÒMBIA: Les centrals obreres, moviments socials i partits polítics d'oposició, van expressar 
el seu rebuig a la declaració d'Estat de Commoció Interior, equivalent a l'Estat de Setge, 
realitzada pel govern del president Álvaro Uribe per enfrontar l'atur laboral del sector judicial; 
perquè consideren que és una mesura que agreuja la crisi institucional de l'Estat, a l'atorgar-li 
poders extraordinaris al president, que li permetrà governar per decret, en detriment del poder 
legislatiu i del joc democràtic. Asonal Judicial, el sindicat que agrupa als treballadors de la 
branca judicial, qualifica la mesura d’autoritària i dictatorial, perquè elimina tota possibilitat de 
diàleg per a resoldre un conflicte d'ordre salarial. Els partits polítics d'oposició van expressar 
que el Govern busca silenciar la protesta social i eliminar tota possibilitat de dissentiment tant al 
Congrés, com en altres àmbits socials de la vida nacional. Per la seva banda la Senadora 
Piedad Córdoba, va qualificar de dictadura civil al Govern del president Uribe, i va denunciar 
que mentre la pobresa i la misèria de la majoria de colombians creixen, el país és pres per 
paramilitars i narcotraficants gràcies a la impunitat governamental, al mateix temps que el 
Govern pretén reformar la Constitució Nacional per a introduir una vegada més la reelecció de 
l'actual mandatari. A més considera que el President és el responsable del fet de corrupció més 
desintegrador de la institucionalitat, de la democràcia i de la moralitat pública, ja que sense cap 
reat ha promogut la impunitat al paramilitarisme, legislat en benefici propi i s'ha envoltat de 
funcionaris que han resultat involucrats en activitats com narcotràfic i paramilitarisme. Caracol - 
Radio, Telesur - Tv, 11 – 17/10/08  
 
Vuitanta comunitats indígenes de tot el país, realitzen una jornada de protesta contra els 
assassinats de dotze indígenes, comesos per membres de l'Exèrcit i de grups paramilitars, en 
les últimes dues setmanes. També es manifesten en contra de la presa de les seves terres i 
per l'incompliment del Govern per a la legalització dels seus resguards. Prop de 30.000 
indígenes participen de les protestes i han bloquejat la via panamericana, que comunica a 
l'occident amb el centre del país. Dirigents indígenes van denunciar que la Policia en el seu 
intent d'impedir la protesta i usant armes de guerra, va assassinar a dos indígenes i va ferir-ne 
a 70 més i asseguren que en el que va d’any han estat assassinats 300 indígenes i les 
comunitats han estat amenaçades de mort per l'organització paramilitar “Àguiles Negres” si no 
abandonen les terres ancestrals. El Govern assegura que la protesta ha estat promoguda per la 
guerrilla de les FARC. D'altra part, el cap paramilitar i narcotraficant Miguel Ángel Mejía, alies 
“Mellizo”, en les seves confessions davant un fiscal, va revelar que la Força Aèria Colombiana 
donava suport a les operacions militars del seu grup, cada vegada que anaven a operar contra 
algun agrupament guerriller. Va dir que en ocasions va arribar a tenir suport d'avions K-Fir que 
bombardejaven les àrees que els demanaven i d'helicòpters que metrallaven després dels 
bombardejos. D'altra banda, la Fiscal Delegada davant la Cort Suprema de Justícia, que 
investiga les desaparicions de persones en la presa del Palau de Justícia, va ordenar la captura 
del general Jesús Armando Arias Cabrales, que va ser comandant de la Brigada 13 de l'Exèrcit 
i que va dirigir la presa del Palau de Justícia que havia estat pres per un comando del M-19, el 
6 de novembre de 1985. L’ex oficial haurà de respondre per la desaparició d’11 persones que 
van sortir vives del Palau i portades per militars a llocs desconeguts. Entretant, el CTI de la 
Fiscalia va capturar a Bogotà a un tinent i un capità de l'Exèrcit per estar involucrats en la 
desaparició de diverses persones al departament de Putumayo. Els oficials haurien de 
respondre davant la justícia pels càrrecs de desaparició forçada de persones, homicidi i segrest. 
VOZ, Telesur - Tv, Mi Punto, El Tiempo, Caracol - Radio, 11 – 17/10/08  
 
La presidenta relatora del grup de treball sobre la Detenció Arbitrària de les Nacions Unides, 
Manuela Carmena Castrillo, en un informe sobre Colòmbia va declarar que la seva oficina es 
troba molt preocupada per la continuïtat de les detencions massives i per l'ús exagerat de la 
presó preventiva, així com per l'amuntegament i condicions de salut en les presons 
colombianes. L'alta funcionària va destacar que les detencions massives es produeixen per 
imputacions de desmobilitzats de grups armats que busquen rebaixes a les seves condemnes, i 
va ressaltar que en la legislació penal hi ha buits legals que possibiliten l'ús de la detenció 
preventiva de forma arbitrària. Les denúncies de detencions arbitràries han crescut durant el 
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Govern del president Uribe, en el poder des del 2002, segons estudis de reconegudes ONG`s 
nacionals com internacionals. Segons dades d'aquestes associacions, almenys han estat 
arrestats de manera arbitrària 6.648 colombians des del 7 d'agost de 2002 al 30 de juny de 
2005. D'altra part, Human Rights Watch, en el seu informe anual sobre els drets humans a 
Colòmbia, acusa al president Álvaro Uribe d'haver-se convertit en un obstacle perquè la justícia 
pugui actuar contra el paramilitarisme. La institució humanitària assenyala que prova d'això són 
els freqüents atacs del mandatari contra la Cort Suprema de Justícia i la Fiscalia i les intencions 
d'introduir reformes per a disminuir la capacitat investigadora de la Cort. El Espectador, El 
Mundo – Medellín, EFE, 11 – 17/10/08  
 
PERÚ: En només una setmana l'organització guerrillera Sendero Luminoso, que es creia 
extinta, ha realitzat dues emboscades a forces de l'Exèrcit, produint la mort de 21 persones, en 
la seva majoria militars, i prop de 20 més ferides, per a després robar les seves armes. 
Aquestes accions van ocórrer en els departaments d’Ayacucho i Junín, regions on 
històricament Sendero Luminoso ha tingut les seves bases. El ministre de Defensa, Antero 
Florez Aráoz, va qualificar als senderistes de delinqüents narcoterroristes i va anunciar que 
continuessin les operacions militars fins a aniquilar-los. Dirigents d'organismes humanitaris han 
denunciat la desaparició d’11 camperols per part de l'Exèrcit, i reclamen al Govern vigilància 
per a les Forces Armades i garanties als drets humans de les persones i comunitats. El 
Colombiano, Mi Punto, El Expreso – Perú, La Republica – Perú, 11 – 17/10/08  
 
XILE: Fonts de l'Exèrcit xilè van revelar que seran retirades i destruïdes 23.000 mines 
antipersona i antitanc sembrades fa tres dècades a la seva frontera nord amb el Perú. El 
procés de desminatge forma part d'un pla per a eliminar del territori xilè, totes les mines 
antipersona, sembrades en la seva majoria durant la dictadura d'Augusto Pinochet. Des del 
2002 ja s'han retirat 18.000 mines antipersona i 21.000 mines antitanc. S'espera concloure tots 
els treballs de desminatge a l'any 2016 per a donar total compliment al compromís adquirit per 
Xile, al subscriure la Convenció d'Ottawa. El Mercurio – Chile, Mi Punto, 11 – 17/10/08  
 
BRASIL: El President Luis Inacio Lula Da Silva, va expressar a Madrid, que la crisi financera 
mundial donarà pas a profunds canvis en el món i va dir que es va acabar la noció que el 
mercat “ho pot tot”, que ja van passar els temps que les economies emergents depenguessin 
del Fons Monetari Internacional, i es va acabar una Amèrica Llatina sense veu pròpia. El 
mandatari va fer explícit el desig de Brasil de convertir-se en una potència regional, que marqui 
el pas del desenvolupament a Amèrica del Sud, i es proposa arribar a acords estratègics en 
matèria econòmica i tecnològica amb altres països emergents com Índia i Sud-àfrica. Caracol – 
Radio, Jornal Do Brasil, 11 – 17/10/08  
 
RÚSSIA: El secretari del Consell de Seguretat de Rússia, Nikolai Patrushev i la ministra de 
Defensa d'Argentina, Nilda Celia Garré, van signar un acord d'intenció amb el qual es pretén 
establir llaços de cooperació, que va des de la venda d'helicòpters militars a Argentina, 
capacitació i entrenament militar per a les Forces Armades d'Argentina, fins a l'exploració 
submarina a l'Antàrtida per part de Rússia, com també en la participació d'Argentina en els 
programes espacials russos. L'acord contempla un cronograma de treball d'equips tècnics de 
les dues nacions, per a materialitzar els acords de manera puntual. El Govern rus va sol·licitar a 
la UNASUR, per mitjà d'Argentina, que se li permeti participar en qualitat d'observador en el 
futur Consell de Defensa Sud-americà i en l'Associació Llatinoamericana de Centres 
d'Entrenament per a Operacions de Pau, ALCOPAZ. Ria Novosti, El Clarín – Argentina, 11 – 
17/10/08  
 
 
 


