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COLÒMBIA: Arran de la crisi sorgida a les Forces Armades al saber sobre les desaparicions 
forçades i múltiples assassinats de persones innocents, per a presentar-les com a guerrillers 
donats de baixa en combats amb l'Exèrcit, el Govern d'EEUU, per mitjà del seu ambaixador a 
Bogotà, William Brownfield, va anunciar que retirarà el suport econòmic a les unitats militars 
involucrades en aquests crims, al mateix temps que va aclarir que la mesura ha estat presa 
perquè la llei del seu país estableix que no es podrà donar suport a unitats militars 
compromeses en la violació als drets humans. Pel seu costat, el ministre de Defensa, Juan 
Manuel Santos, va demanar als EEUU reconsiderar la mesura, tenint en compte que ja han 
estat separats dels seus càrrecs els militars responsables, per acció u omissió, dels crims 
denunciats. D'altra part, la senadora Piedad Córdoba va anunciar que es reunirà, juntament 
amb diverses organitzacions nacionals, amb assessors del nou president d'EEUU, Barack 
Obama, per a tractar el tema de la violació dels drets humans a Colòmbia. Entretant, la 
Consultoria per als Drets Humans i el Desplaçament, CODHES, va qüestionar les xifres 
entregades pel ministeri de Defensa, segons les quals en el període que va del 7 d'agost de 
2002 al setembre de 2008, 114.259 integrants dels grups al marge de la llei ja no són part del 
conflicte armat, perquè han estat donats de baixa, han estat capturats, han desertat o s'han 
desmobilitzat. Jorge Rojas, director d'aquesta institució, va dir que de ser certes les xifres, els 
grups armats tenen molts més integrants i major poder del qual el Govern acostuma a difondre, 
i a més la xifra és altament preocupant si es té en compte l'escàndol dels falsos positius, la 
desaparició forçada i els homicidis extrajudicials, en els quals estan involucrades les Forces 
Armades. D'altra part, el cap paramilitar Francisco Enrique Villalba, es va ratificar davant la 
Comissió d'Acusacions de la Cambra de Representants, en la denúncia al President de la 
República, Álvaro Uribe Vélez, segons la qual va ser qui va ordenar l'execució de la massacre 
de El Aro el 1997 quan era governador d’Antioquia. Va assegurar el paramilitar que l'ordre “me 
la va donar personalment” i després va ser condecorat pel llavors governador. L'acusació 
reiterada de Villalba, es dóna en el marc de la investigació que se li fa al President Uribe per la 
massacre de El Aro. Finalment, l'organització paramilitar “Àguiles Negres”, va llançar una 
amenaça contra la comunitat universitària de la Universitat Nacional, i va imposar un “toc de 
queda” als suposats membres de la insurrecció i opositors al govern. Aquesta amenaça ocorre 
enmig del debat que ha generat la decisió d'un fiscal a l'ordenar revisar les bases de dades de 
les universitats públiques, per a buscar “terroristes” entre els alumnes, professors i treballadors. 
Aquesta mesura ha estat repudiada per la majoria de rectors universitaris, pels estudiants, qui 
han anunciat que realitzaran jornades de protesta per a impedir-la, i fins a alts membres de la 
Fiscalia mateixa, que la consideren desproporcionada i inconvenient. Vanguardia Liberal, El 
Tiempo, Caracol – Radio, Telesur – Tv, Mi Punto,  08 – 14/11/08 
 
Després del comunicat de les FARC, donant resposta afirmativa a la iniciativa d'un grup 
d'intel·lectuals i dirigents socials, en la qual proposen al Secretariat avançar un intercanvi 
epistolar sobre els temes del conflicte i la solució política, prop d'un centenar d'intel·lectuals de 
tot el món, encapçalats pel premi Nóbel de Pau Adolfo Pérez Esquivel, van donar el seu 
recolzament a l'intercanvi epistolar, amb el convenciment que pot ajudar a resoldre el conflicte 
polític, social i armat colombià, es posen a disposició, en nom de la comunitat internacional i 
demanen que la proposta es faci extensiva a l’ELN, ANNCOL, Radio Santa Fé, 08 - 14/11/08 
 
EQUADOR: El ministre de Defensa Javier Ponce, va anunciar que el seu Govern demanarà al 
Congrés d'EEUU investigar l'atac de l'Exèrcit de Colòmbia en territori equatorià, al campament 
de les FARC, en el qual va morir Raúl Reyes i 22 persones més, entre guerrillers i estudiants 
mexicans. La sol·licitud està motivada en les informacions que té la intel·ligència d'Equador, 
segons les quals en l'atac, que va violar la sobirania nacional d'Equador, hauria participat un 
avió de la Força Aèria d'EEUU, que va despagar des de la base de Manta, hores abans de 
l'atac. L'alt funcionari va assegurar que Colòmbia no posseeix l'armament i la tecnologia 
utilitzada en l'atac, mitjans que si els té EEUU. Per la seva banda, el viceministre de Defensa 
Miguel Carvajal, va denunciar que un helicòpter de les Forces armades de Colòmbia va fer 
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incursió en territori equatorià i va sobrevolar posicions militars de l'Exèrcit del seu país. A 
aquest fet se sumen les constants incursions de bandes paramilitars colombianes, que ja han 
causat morts i ferits d’habitants de la frontera. D'altra part, el president Rafael Correa va 
advertir que si les FARC continuen disparant contra els soldats equatorians “respondrem amb 
tot”. La declaració del mandatari va ocórrer, tan bon punt es presentessin combats entre 
l'Exèrcit d'Equador i una columna de les FARC, en territori equatorià, deixant un saldo de 7 
soldats ferits. El President va exigir al Govern de Colòmbia que cuidi la seva frontera i que no li 
tiri damunt el conflicte intern colombià. D'altra banda, el president Correa va expressar la seva 
complaença per l'acord arribat amb la multinacional REPSOL YPF, que va acabar per acceptar 
que és Equador qui imposa les condicions. L'acord autoritza a REPSOL YPF seguir extraient 
petroli equatorià fins a l'any 2018, però sota la modalitat de prestació de serveis, els quals 
seran pagats pel govern equatorià. Mi Punto, Librered, El país – España, Telesur – Tv, Caracol 
– Radio, 08 – 14/11/08 
 
VENEÇUELA: El president Hugo Chávez va enviar un missatge a l'electe president d'EEUU, 
Barack Obama, en el qual adverteix que EEUU ha d'oblidar-se de la seva obstinació per 
dominar el món, d'atropellar pobles, bombardejar repúbliques i nacions, i enderrocar presidents, 
i el va convidar a treballar amb els països del món en harmonia, mitjançant mecanismes de 
cooperació i respecte a les sobiranies dels pobles. Telesur – Tv, Aporrea, Mi Punto, 08 – 
14/11/08 
 
BOLÍVIA: El Govern va revelar haver rebut una comunicació oficial del Govern d'EEUU, en la 
qual s'accepta que autoritats bolivianes inspeccionin les oficines de la DEA, localitzades a 
diferents ciutats del país, i des d'ara es realitzi un monitoratge a les activitats d'aquesta agència 
a Bolívia. A més, portaveus del Govern d'EEUU, van anunciar que mantindran l'ajuda a Bolívia 
en la lluita contra el narcotràfic. D'altra part, el ministre de Defensa Walker San Miguel, va 
anunciar que serà creada l'Agència Central d'Intel·ligència de l'Estat, ACIE, per a la defensa 
dels recursos naturals i la lluita contra el crim organitzat i per a la planificació del que serà 
l'Estat en un nou escenari i amb una nova Constitució política de l'Estat. L'alt funcionari va 
revelar que en la construcció de l’ACIE, el Govern està sent assessorat pel govern de França. 
Aquesta Agència concentrarà la tasca d'intel·ligència de les Forces Armades i de la Policia 
Nacional, i estarà adscrita al poder executiu nacional. Mi Punto, Telesur – Tv, La Razón – 
Bolivia, ABI, 08 – 14/11/08  
 
REPUBLICA DOMINICANA: La Cambra de Diputats va aprovar una llei d'endeutament, perquè 
el Govern compri 8 avions Súper – Tucano a Brasil. Aquests avions estaran dotats amb l'última 
tecnologia, necessària per a combatre el narcotràfic, tant en el seu territori com en el seu mar 
territorial. El Parlament també va expedir una llei mitjançant la qual, les Forces Armades podran 
disparar contra aeronaus o bucs que pretenguin violar la sobirania nacional, amb motivacions 
criminals. La Llei estableix un protocol d'actuació que s'haurà de complir abans de disparar. 
Telesur – Tv, Listín Diario, La República, 08 – 14/11/08 

ESPANYA: Autoritats judicials van revelar que van ser confiscats documents a ETA, en els 
quals s'estableix una estreta relació amb la guerrilla de les FARC. Segons es desprèn dels 
documents, dos membres d'ETA van estar en un campament de les FARC l'any 2003 per a 
realitzar una reunió de caràcter oficial, en la qual es van tractar temes de cooperació i 
d'intercanvi en tècniques pel maneig d'explosius, tàctiques de combat i fins a llançament de 
míssils terra – aire SAM-7. Les autoritats es van declarar sorpreses al comprovar el nivell i tipus 
de relació entre aquestes dues organitzacions, que són qualificades de terroristes per la UE. 
Cadena Ser – Radio, Caracol – Radio, 13/11/08  

 
 


