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COLÒMBIA: El balanç de cap d'any segons l'Alt Comissionat per la Pau, Luis Carlos Restrepo, 
assegura que no veu voluntat de pau en les guerrilles de les FARC i de l’ELN, i per contra 
observa que les FARC, després dels cops rebuts de l'Exèrcit contra la seva direcció, es re-
acomoden per a incrementar la confrontació i volen posar el tema dels intercanvis en l'agenda 
de la pròxima campanya electoral. Sobre l’ELN, diu que s'han plegat a l'estratègia de les FARC 
però evitant la confrontació directa amb la Força Pública per a preservar les seves minvades 
forces, al mateix temps que s'aproximen al narcotràfic per a subsistir i incrementar el seu poder 
de foc. Referent a això, el Director General de la Policia, general Oscar Naranjo, va assegurar 
que si el 2008 va ser un any negre per a les FARC, el 2009 ho serà per a l’ELN. L'oficial va 
revelar que autoritats judicials d'EEUU sol·licitaran en extradició a 19 membres d'aquesta 
guerrilla, els quals serien processats per delictes de narcotràfic, terrorisme i segrest de 
ciutadans nord-americans. Entretant, la Cort Suprema de Justícia, va denegar la sol·licitud 
d'extradició que va fer EEUU sobre un comandant guerriller de l’ELN acusat de segrestar a un 
ciutadà d'aquest país. La Cort va argumentar que la sol·licitud no procedeix perquè el delicte va 
ser comès en territori colombià. Aquesta resolució ha causat preocupació en el Govern, ja que 
el mateix argument podria ser aplicat a altres sol·licituds d'extradició de guerrillers. Per la seva 
banda, el ministre de Defensa Juan Manuel Santos, va dir que el Govern i les Forces Armades 
seguiran promovent les desmobilitzacions de guerrillers, com a part fonamental de l'estratègia 
contra les guerrilles, i va anunciar pel 2009 una forta ofensiva contra l’ELN. Fonts del Programa 
d'Atenció Humanitària al Desmobilitzat del ministeri de Defensa, van revelar que durant el 2008 
es van desmobilitzar individualment 3.352 guerrillers de les FARC, ELN i grups dissidents, 
arribant a un total, en el que va de l'aplicació de la política de seguretat democràtica iniciada el 
7 d'agost de 2002, de 11.318 combatents de les FARC, 3.682 paramilitars, 2.343 de l’ELN i 465 
de grups dissidents. El Tiempo, CMI – Tv, El Espectador, 13 – 16/12/08 
 
Un estudi realitzat per la Conselleria pels Drets Humans i el Desplaçament, CODHES, 
considera que les xifres aportades com a resultat de la implementació de la política de 
Seguretat Democràtica del president Álvaro Uribe, són inflades i exagerades de manera 
deliberada per a produir un efecte en l'opinió pública, que contribueixi a mantenir la imatge del 
president a nivells alts. L'estudi titulat “els números no sumen” revela que les estadístiques del 
govern, en les quals més de 114.000 membres d'organitzacions guerrilleres haurien estat 
donats de baixa, capturats o desmobilitzats, no són creïbles ja que les estimacions dels 
mateixos organismes d'intel·ligència de l'Estat xifraven en no més de 30.000 els membres de 
les guerrilles. Igualment qüestionen la xifra del govern que cada dia s'han produït 8 guerrillers 
donats de baixa, des del 7 d'agost de 2002, la qual cosa representaria 18.480 guerrillers 
abatuts. Conclou l'estudi advertint que si les xifres fossin certes, simplement les guerrilles a 
Colòmbia haurien estat extingides. BBC, CMI Tv, Radio Santa Fé, 13 – 19/12/08 
 
Mentre discorren aquests balanços, l'Exèrcit ha estat afectat per un altra escàndol, després que 
habitants de les poblacions de Chiquinquirá i altres de l'occident de Boyacá, denunciessin la 
desaparició de 10 persones que després van ser presentades com a guerrillers donats de baixa 
en combats amb l'Exèrcit. A aquestes denúncies se suma l'assassinat de l'indígena Edwin 
Legarda, espòs de la dirigent indígena Aída Quilcué, reconeguda dirigent que va estar al 
capdavant de la “Minga” dels indígenes del sud del país i qui va assistir a Ginebra – Suïssa, a 
l'examen a Colòmbia que va realitzar el Consell de drets Humans de l'ONU. La líder indígena 
havia donat el seu testimoni a Ginebra sobre l'extermini al que estan sent sotmeses les 
comunitats indígenes, i va denunciar que en els 6 anys de govern del President Uribe han estat 
assassinats 1.200 dels seus membres, per part de les forces de l'Estat i dels grups paramilitars. 
El crim va ser comès per membres de l'Exèrcit en una reserva militar. El sistema de Nacions 
Unides a Colòmbia va repudiar el crim i va exigir al govern la investigació i el càstig per als 
culpables. Pronunciament similar van fer la Presidència de la UE i la troica del G-24. El Govern 
va reconèixer l'assassinat i es va comprometre a investigar. Mentre això ocorria, al departament 
de la Guajira va ser assassinat pel grup paramilitar “Àguiles Negres” el líder indígena de l'ètnia 
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Wayú Miguel Ángel Ospina Boscán. El dirigent havia estat amenaçat i figurava en una llista que 
els paramilitars havien difós a la regió. D'altra part, el Moviment de Víctimes de Crims d'Estat, 
MOVICE, va denunciar la desaparició i posterior assassinat de l'activista de drets humans Joel 
Pérez Cárdenas, en la regió de San Vicente del Caguán. Habitants del lloc afirmen que aquesta 
regió està permanentment sota control de l'Exèrcit. Pérez Cárdenas havia estat un dels 
fundadors de MOVICE. Entretant el Govern assegura que a Colòmbia no existeixen 
paramilitars, versió que s'oposa als informes i estudis realitzats per ONGs nacionals i 
internacionals de reconeguda credibilitat, que asseguren que existeixen més de 100 
agrupaments de paramilitars, integrats per prop 10.200 combatents, que operen en més de 200 
municipis del país. CMI – Tv, El Tiempo, Caracol - Radio, 13 – 19/12/08 
 
BRASIL: D'una manera inusual, es van desenvolupar a la Costa de Sauípe, Salvador de Bahia, 
quatre cimeres de diferents blocs d'integració d'Amèrica Llatina, sense la presència d'EEUU i 
Espanya, en una mateixa convocatòria a la qual van assistir Caps d'Estat de 33 països. En 
qüestió d'hores es van celebrar la cimera d'Amèrica Llatina i el Carib, CALC, sobre integració i 
desenvolupament, la del Mercat Comú del Sud, MERCOSUR, la de la Unió de Nacions Sud-
americanes, UNASUR, i la del Grup de Rio. Durant les respectives trobades el president Lula 
Da Silva va traspassar la presidència rotativa del MERCOSUR al president de Paraguai 
Fernando Lugo. En totes les cimeres es van fer crides i compromisos a aprofundir la integració 
d'Amèrica Llatina, com a mecanisme per a relacionar-se amb altres eixos de poder i 
desenvolupament al món i com a instrument per a afrontar la crisi del capitalisme a nivell 
mundial. La presència del president de Cuba Raúl Castro, va adquirir gran rellevància ja que és 
la primera compareixença d'aquest cap d'Estat en escenaris multilaterals, i per l'ingrés de Cuba, 
com a membre de ple dret, al Grup de Rio. En la Cimera d’UNASUR es va protocolaritzar la 
constitució del Consell de Defensa Sud-americà, CDS, al qual es va adherir Colòmbia. El 
Vicepresident Francisco Santos, representant de Colòmbia en aquestes cimeres, es va declarar 
satisfet perquè el CDS va incorporar en els seus fonaments, el rebuig als “grups armats il·legals, 
qualsevol que sigui el seu origen”. Pel seu costat, el president Hugo Chávez va convidar al 
president electe d'EEUU, Barak Obama, a reconèixer la nova realitat d'Amèrica Llatina, a 
relacionar-se amb ella sobre la base del respecte a la sobirania i autodeterminació dels pobles i 
a desmuntar les guerres i treballar per la pau a Amèrica i al món. Va dir el mandatari que com a 
mostra dels canvis en el continent, EEUU serà governada per un negre, a Veneçuela governa 
un mestís, a Bolívia un indígena, a Uruguai un ex–capellà, a Brasil un sindicalista i on abans hi 
van haver dictadures militars avui governen dues valentes dones a Xile i Argentina. Totes les 
quatre cimeres van insistir que EEUU ha de posar fi al bloqueig de Cuba. Referent a això el 
president cubà Raúl Castro va dir estar preparat pel diàleg, però sense condicions ni 
imposicions. El mandatari cubà i el seu homòleg de Mèxic Felipe Calderón, van declarar 
superades les dificultats diplomàtiques entre els dos països després que fossin trencades 
durant el Govern del president Fox. BBC, El Tiempo, El Nuevo Herald, Presidencia, O Globo, 
Mi Punto, Caracol – Radio, Telesur – Tv, 13 – 19/12/08 

VENEÇUELA: En un comunicat expedit per la Cancelleria, el Govern reafirma els seus drets 
sobre el territori de l’Esequibo, que avui és part de la territorialitat de Guyana. Al·legant vicis de 
forma en el procés arbitral d'aquest conflicte, Veneçuela s'ha negat a reconèixer un Laudo 
Arbitral de 1899 que va cedir a Guyana, en aquell moment colònia britànica, la regió de 
l’Esequibo, rica en jaciments de petroli, bauxita, reserves forestals i una de les de major 
biodiversitat del món. Aquest desacord està sent intervingut per l'ONU. D'altra part, els 
presidents Hugo Chávez i Raúl Castro de Cuba, durant la seva visita a Veneçuela, van signar 
tres memoràndums d'enteniment per a enfortir la integració bilateral en matèria econòmica, 
política, social i tecnològica. A més diferents equips dels dos governs van signar 173 projectes 
per un valor de 2.001 milions de dòlars pel 2009, superant els acords desenvolupats el 2008 
per un valor de 1.355 milions de dòlars, en els sectors de l'agricultura, educació, salut, turisme, 
indústria i esports. Telesur – Tv, 13 – 19/12/08 

 


