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COLÒMBIA: La crisi institucional de l'Estat colombià, sumada a la crisi econòmica que travessa 
el país i agreujada per l'enfonsament del sistema de captació d'estalvis per compte de les 
piràmides, que ha deixat a prop de dos milions de colombians a la ruïna, comença a passar 
comptes en la popularitat del president Álvaro Uribe. Manifestacions massives de protesta, amb 
greus incidents com la crema d'automòbils, assalt a seus de les empreses captadores de 
diners, saquejos de les mateixes i enfrontaments amb la Força Pública, han protagonitzat 
desenes de milers d'afectats en els departaments de Putumayo, Nariño, Cauca, Tolima i 
Bogotá, que reclamen la devolució dels seus estalvis i assenyalen al Govern de ser el 
responsable d'haver-los perdut. Enmig d'aquesta situació, va ser denegat al Congrés el projecte 
de llei, que permetria la reelecció immediata del president per a un nou mandat a partir del 
2010. A més, el mandatari hagué de sortir davant els mitjans de comunicació, a defensar a la 
seva família enfront dels assenyalaments d'estar involucrats amb empreses de captació il·legal 
de diners, i es va comprometre a presentar davant el Procurador General de la Nació les 
declaracions de renda d'ell i la seva família, tal com ho va demanar la portaveu del partit 
Liberal, la Senadora Cecilia López Montaño. Entretant, la Fiscalia General de la Nació, va 
revelar que té proves de la infiltració de les piràmides en la política i en les administracions 
públiques en algunes regions del país. Alguns mitjans de comunicació han revelat 
enregistraments de converses entre directius de les piràmides i amb reconeguts polítics, en les 
quals queda al descobert el suport econòmic d'aquestes a campanyes electorals i la 
manipulació en el Congrés d'articles de lleis que regulen el sistema financer, amb un clar 
propòsit d'afavoriment a les piràmides. Caracol – Radio, El Tiempo, Diario del Sur – Nariño, El 
País – Cali, Semana, VOZ, 22 – 28/11/08 
 
El fundador i principal dirigent del partit Convergència Ciutadana, Luis Alberto Gil, que és part 
de la coalició que dóna suport al President Uribe, va ser capturat per ordre de la Fiscalia 
perquè respongui pels seus nexes amb grups paramilitars. Igualment, va cridar a rendir 
indagatòria a l’exgovernador de Santander Hugo Aguilar, qui ha estat assenyalat en les 
confessions de diversos caps paramilitars, de ser un dels seus aliats i cooperants. D'altra part, 
la Procuradoria General de la Nació, va destituir a set militars que van participar en la massacre 
d'una família sencera, inclòs un nen de sis mesos, a Cajamarca, Tolima, ocorreguda a l'abril de 
2004. Després de comesa la massacre, l'alt comandament militar i el mateix President Uribe, 
van sortir en defensa dels executors, argumentant que aquesta s'havia produït al confondre'ls 
amb guerrillers. El ministeri públic va dir que en un Estat Social de Dret, no es poden justificar 
accions de negligència, desídia, desinformació i irresponsabilitat en les Forces Militars, quan 
està pel mig la vida d'éssers innocents. Semana, El Tiempo, El Espectador, VOZ, 22 – 28/11/08 
 
La multitudinària “Minga” indígena que va arribar a Bogotá, des del sud del país, després de 
proclamar-se victoriosa enfront del Govern, en aquesta llarga jornada de lluita per la defensa de 
la vida, per la restitució de les seves terres usurpades per terratinents i narcoparamilitars, per la 
defensa de les seves cultures, la desmilitarització dels seus territoris i contra el TLC, va prendre 
la decisió de retornar als seus respectius Resguards, després de deixar instal·lada la taula de 
negociacions amb el Govern. Els dirigents indígenes van declarar que romandran en estat 
d'alerta i van anunciar que aprofundiran la lluita, si el Govern pretén enganyar-los de nou. 
D'altra part, el relator per a Colòmbia de la Comissió Interamericana de Drets Humans, Víctor 
Abramovich, va declarar que el projecte de reparació a víctimes del conflicte armat que estudia 
el Congrés, és una llei dolenta, ja que no s'ajusta als estàndards internacionals i a més per ser 
discriminatori respecte a les víctimes per crims d'Estat. L'alt funcionari va advertir que de ser 
aprovada, tal com ho pretén el Govern, aquesta llei serà impugnada davant instàncies 
internacionals. Mi Punto, Caracol – Radio, El Espectador, CMI – Tv, 22 – 28/11/08 
 
VENEÇUELA: En la seva gira per diversos països d'Amèrica Llatina, el president de Rússia 
Dimitri Medvédev, al seu pas per Veneçuela, va signar amb el President Hugo Chávez vuit 
importants acords de cooperació, entre els quals destaquen el de cooperació nuclear per a la 
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generació d'energia elèctrica a partir de centrals nuclears, que seran construïdes conjuntament 
a territori veneçolà. També va ser signat un memoràndum d'enteniment per al 
desenvolupament naval conjunt i altre per a la comercialització de petroli per part del consorci 
d'empreses russo–veneçolanes, que serà extret dels camps petrolífers de l’Orinoco, per a ser 
exportats a EUA, Xina i Europa. D'altra part, la Flota russa va ser rebuda al port de la Guaira, 
prop de Caracas, per l'alt comandament militar veneçolà, qui va anunciar que la pròxima 
setmana s'iniciaran els exercicis navals conjunts, en aigües territorials. Entretant, en el marc de 
la cimera de caps d'Estat de l'ALBA, Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América, celebrada a Caracas, el President de Rússia, Dimitri Medvédev, es va mostrar 
interessat a participar en aquest procés d'integració, en qualitat de país associat. La cimera de 
l'ALBA, que també va comptar amb la presència del president d'Equador Rafael Correa, com a 
convidat, va abordar l'anàlisi de la crisi econòmica mundial i va assenyalar que la crisi dels EUA 
els va ser imposada als pobles d'Amèrica per mitjà del FMI i del BM. Els països de l'ALBA van 
iniciar l'estudi d'una futura retirada d'aquests instruments, i van qüestionar durament el paper 
de l'OMC, al mateix temps que es van declarar partidaris de construir “un nou ordre econòmic 
internacional”. Els participants van acordar la creació d'un sistema propi que inclou l'adopció 
d'una zona monetària i un banc propi, on els països membres puguin dipositar les seves 
reserves i servir-se de crèdits per al desenvolupament, sense les altes taxes impositives de la 
banca internacional i sense la dictadura del FMI. La cimera va acordar la conformació d'un 
equip tècnic per a estudiar la creació d'una moneda única, que s’anomenaria SUCRE, com la 
sigla que correspon a “sistema unitari de compensació regional”, i al mateix temps fa honor a 
un dels alliberadors d'Amèrica. Telesur - Tv, Aporrea, El Tiempo, Caracol – Radio, Ria Novosti, 
22 – 28/11/08 
 
BOLÍVIA: El president Evo Morales, va proposar la reincorporació de Cuba a la OEA, com a 
membre de ple dret, en cas contrari, va dir que promourà la conformació d’una altra “OEA” amb 
Cuba i sense els EUA. Aquestes afirmacions van antecedir la declaració del govern d'EUA de 
suspendre les preferències aranzelàries a productes bolivians, a partir del pròxim 15 de 
desembre. EUA argumenta que la mesura ha estat presa perquè Bolívia s'ha negat a cooperar 
en la lluita contra el narcotràfic. Bolívia havia cancel·lat les operacions de la DEA i expulsat als 
seus funcionaris, com també a l'ambaixador d'EUA de La Paz, per realitzar tasques 
d'espionatge, immiscir-se en els assumptes interns de Bolívia i per donar suport a accions de 
desestabilització al govern del president Evo Morales. 
 
PERÚ: Les autoritats peruanes i mitjans de premsa han expressat la seva preocupació per la 
reactivació dels atacs, que en els últims mesos ha realitzat la guerrilla Sendero Luminoso, 
contra efectius de l'Exèrcit i la Policia, elevant la xifra de morts i ferits a més de 50, el que 
reflecteix que aquesta guerrilla està recuperant la seva capacitat ofensiva i control de territoris. 
 
PANAMÀ: La Cort Suprema de Justícia, va iniciar el judici contra tres ex-alts funcionaris del 
govern de la Presidenta Mireya Moscoso, que van facilitar la posada en llibertat del terrorista 
confés Luis Posada Carriles, que havia estat detingut a l'any 2000 quan preparava un pla per a 
assassinar al president de Cuba Fidel Castro. Posada Carriles i dos altres terroristes van ser 
indultats per la presidenta Moscoso i acollits sota protecció pel govern d'EUA. El Nuevo Herald, 
La Prensa – Panamá, Crítica Libre – Panamá, 22 – 28/11/08 
 
CUBA: L'actor de cinema Sean Penn, després d'entrevistar-se amb el president Raúl Castro, 
va declarar ser portador de la petició i oferiment de diàleg al president electe d'EUA, Barack 
Obama. Va assegurar l'actor, que per a Cuba ara és un moment important per a iniciar un 
diàleg amb el govern d'EUA, sobre la base del respecte mutu, la no ingerència en els 
assumptes interns i en la cooperació, i per a això proposa un encontre en territori neutral, que 
podria ser Guantánamo, territori cubà ocupat per EUA. El Nuevo Herald, AP, BBC, 22 – 
28/11/08  
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