
 
 
 
 
 
 

COLÒMBIA SETMANAL,  del 29 de novembre al 5 de desembre del 
2008 

Resum setmanal de notícies sobre el conflicte armat i la construcció 
de pau 

 
COLÒMBIA: Les víctimes de l'estafa massiva del sistema de piràmides en el departament de 
Putumayo, van convocar una aturada cívica, en protesta per la pèrdua dels seus estalvis en 
mans d'empreses captadores de diners que actuaven sota l'emparament de la legislació per al 
sistema financer i per a pressionar al Govern Nacional a la devolució dels seus diners 
dipositats. Alcaldes i governadors del sud del país temen que les protestes s'estenguin a tota la 
regió. Entretant, la Fiscalia va obrir investigació contra els governadors de Bolívar i Magdalena, 
pels seus vincles amb DMG, la major de les empreses captadores de diners, de la qual es 
tenen proves de manejar quantioses sumes de diners provinents del narcotràfic. D'altra part, 
van ser capturats l’exgovernador del Magdalena, José Domingo Dávila Armenta i el rector de la 
universitat de Córdoba Claudio Enrique Sánchez, pels seus respectius vincles amb el 
paramilitarisme. L’exgovernador va ser un dels signants del “pacte de Chivolo”, acord entre 
paramilitars i polítics regionals per a controlar política i administrativament la costa nord 
colombiana, mentre que el rector va ser imposat en aquest càrrec per les pressions del cap 
paramilitar Salvatore Mancuso. D'altra banda, la policia científica colombiana va reconèixer que 
l’ordinador de Raúl Reyes no tenia correus electrònics. El director d'aquesta unitat 
investigadora, va revelar, sota jurament davant la Fiscalia, que només es van trobar a 
l’ordinador “documents de Word” i no van ser trobats textos de correus electrònics. Aquesta 
declaració deixa sense fonament els arguments del ministre de Defensa Juan Manuel Santos, i 
d'organismes d'intel·ligència de l'Estat, els quals han acusat a líders d'oposició al govern i a 
periodistes de mitjans alternatius de tenir nexes amb la guerrilla de les FARC, basant-se en 
suposats “correus electrònics trobats a l’ordinador de Raúl Reyes”. Els advocats defensors dels 
acusats estimen que aquesta revelació demostra que l’ordinador de Reyes va ser manipulat i 
en ell es “van sembrar” documents per a acusar falsament a reconeguts opositors del govern 
del president Uribe. El Espectador, El Tiempo, VOZ, REBELIÓN, Radio Santa Fé, 29/11/08 – 
05/12/08  
 
Una nova carta a les FARC va ser enviada, amb el recolzament de més de 25.000 signatures, 
pel grup d'acadèmics i personalitats del país, que avancen un intercanvi epistolar en la recerca 
de l'intercanvi humanitari i les possibilitats d'un procés de pau amb aquesta organització 
insurgent. En la nova missiva els signants plantegen la necessitat que les FARC proposin els 
escenaris viables per als propòsits de la pau, i interroguen sobre si estan en disposició de 
suspendre de manera definitiva, la pràctica del segrest de persones. El Espectador, ANNCOL, 
El Tiempo, 29/11/08 – 05/12/08 
 
Denunciant la falta d'interès del Govern Nacional i de faltar a la paraula, la “Minga” indígena va 
anunciar que dóna per acabat el diàleg, que s'havia iniciat arran de la llarga jornada de lluita 
dels pobles indígenes que reclamen la devolució de les seves terres, el respecte a les seves 
vides i les seves cultures, i el càstig per als autors intel·lectuals i materials dels assassinats de 
1.244 indígenes, comesos majoritàriament per membres de les Forces Armades i grups 
paramilitars, durant el temps que va de govern del president Uribe. Els dirigents indígenes van 
assenyalar que retornaran a les seves regions, però que la lluita la continuaran, “amb nou 
coratge”, en el pròxim mes de gener. D'altre costat, el Cabildo Indígena de Pioyá, de la 
comunitat indígena Nasa, va informar mitjançant un comunicat que prop de 300 indígenes van 
rescatar a sis funcionaris del departament del Cauca, que havien estat retinguts unes hores 
abans per un comando de la guerrilla de les FARC. Finalment, la Comissió Interamericana de 
Drets Humans, CIDH, va demandar a Colòmbia davant la Cort Interamericana de Drets 
Humans per l'assassinat, el 1.994 del senador Manuel Cepeda Vargas, un dels 5.000 dirigents i 
militants assassinats en el marc del genocidi a la Unión Patriótica. L'alt organisme va revelar 
que els càrrecs, a més de l'homicidi extrajudicial, inclouen la deguda falta de diligència en la 
investigació, la falta de sanció contra els responsables del crim, l'obstrucció a la justícia per part 
de membres de l'Estat colombià, així com la falta de la deguda reparació als familiars de 
Manuel Cepeda. L'Estat colombià ja havia estat declarat responsable, per la Comissió per no 
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haver protegit la vida del dirigent comunista. El Tiempo, Telesur, Diario del Sur – Nariño, CMI – 
Tv, 29/11/08 – 05/12/08  
 
VENEÇUELA: El president Hugo Chávez va denunciar que l'oposició veneçolana i grups 
d'extrema dreta colombians, estan compromesos en plans per a impulsar el separatisme dels 
estats de Zulia i Táchira, limítrofs amb Colòmbia, plans que inclouen actes de desobediència al 
Govern central, com també actes violents contra partidaris de la revolució bolivariana. Pel seu 
costat, el diputat de l'Assemblea Nacional de Veneçuela Mario Isea, qui va avançar una 
investigació sobre l'estat de la seguretat del President Chávez, ordenada per aquesta 
corporació, va presentar el seu informe revelant l'existència de plans per a assassinar al 
mandatari, un dels quals contempla l'ús d'un avió de combat F-16 per a derrocar l'avió 
presidencial o bombardejar el palau de Miraflores, la casa de Govern. Diu l'informe que aquest 
pla era agenciat per alguns amos de mitjans de comunicació, uns civils i altres militars, que ja 
han estat identificats. En aquest ambient de tensió, un programa de televisió va revelar 
l'enregistrament d'una conversa telefònica, mantinguda entre el cònsol de Colòmbia a 
Maracaibo i José Obdulio Gaviria, el principal conseller del president Álvaro Uribe Vélez, de la 
qual es desprèn l'existència de plans entre governants d'oposició acabats d’escollir i persones a 
Colòmbia. Encara que les finalitats no són molt clares, els termes que es dóna la conversa sí 
reflecteix la intervenció de funcionaris colombians en els assumptes interns de Veneçuela, raó 
per la qual el president Chávez va exigir la retirada immediata del diplomàtic, demanda que el 
govern de Colòmbia va acceptar immediatament. D'altra part, van concloure els exercicis 
militars entre la Flota russa i l'Armada veneçolana, a les aigües del Carib, amb el compromís 
dels dos Governs de participar en nous exercicis, que es realitzaran al Mar del Nord, durant el 
2009. Telesur – Tv, Aporrea, ABN, El Tiempo, El Espectador, 29/11/08 – 05/12/08 
 
BRASIL: El govern de Brasil es va comprometre a reduir la desforestació de l’Amazònia en un 
70%, durant els pròxims 10 anys. Aquesta és la primera vegada que Brasil fixa una meta per a 
reduir els alts nivells de desforestació, causada per la descontrolada explotació agrícola i de la 
fusta. La mesura busca protegir la selva amazònica com el pulmó del planeta, i també com a 
contribució a baixar els alts nivells d'emissió de gasos d'efecte hivernacle. L'oxigen que 
produeix l’Amazònia és un recurs natural que l'Estat de Brasil i els països de la UNASUR, s'han 
compromès a cuidar i defensar. D'altra part, la Cambra de comerç Exterior de Brasil, CAMEX, 
va aprovar la venda de 100 míssils MAR-1 a Pakistan. Aquestes armes han estat adaptades 
per a ser llançades des d'avions per a destruir radars a terra. La venda d'aquest material ha 
generat inquietud, tenint en compte els últims successos ocorreguts a Bombai, Índia, i un alt 
nivell de tensió en les relacions diplomàtiques d'Índia i Pakistan. Mi Punto, O Globo, Telesur – 
Tv, 29/11/08 – 05/12/08 
 
PERÚ: El cap de l'Exèrcit de Perú, general Edwin Donayre, va demanar perdó per les seves 
expressions antixilenes, que van ser gravades durant un acte social i després difoses per 
mitjans de comunicació. El general Donayre havia dit que “..qualsevol xilè que entri a territori 
peruà només podrà sortir en un fèretre o en defecte d'això en una bossa de plàstic..”, paraules 
que van tenir un profund impacte en l'opinió pública dels dos països. El President Alan García 
hagué de donar explicacions a la presidenta Michelle Bachellet, però l'alt comandament xilè 
exigeix la destitució de Donayre. Les relacions diplomàtiques entre els dos països, passen per 
un moment baix arran d'aquest incident. D'altra part, el Govern de Perú va anunciar el seu 
recolzament a l'expresident d'Argentina Nestor Kirchner, com a Secretari General de la 
UNASUR. Mi Punto, Telesur – Tv, 29/11/08 – 05/12/08 
 
BOLÍVIA: La comissió de UNASUR que va investigar la massacre de Pando, va lliurar el seu 
informe al Govern de Bolívia i a la Presidenta d'aquest organisme, Michelle Bachellet, en el 
qual s'estableix que sí es va cometre la massacre, amb un resultat de 20 camperols 
assassinats, i que va ser planejada i executada per opositors al govern. La massacre va ser 
qualificada com a crim de lesa humanitat. L'informe serà lliurat a les autoritats judicials 
corresponents. Telesur – Tv, El Diario – Bolivia, La Razón – Bolivia, 29/11/08 – 05/12/08 

 

 


