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COLÒMBIA: El Secretariat de les FARC, en el seu últim comunicat, insisteix en la necessitat 
de pactar un acord humanitari amb el Govern que faci possible l'intercanvi de presoners entre 
les parts, al mateix temps que reconeix haver rebut seriosos cops en la seva estructura, els 
quals atribueix a conseqüències lògiques de la guerra, però que no faran variar la seva 
estratègia enfront de l'Estat. El comunicat inclou una llista de 29 presoners en la qual figuren 
tres policies i un suboficial, dels quals no es tenia coneixement que estiguessin captius, i dels 
25 militars i polítics que estan en el seu poder des de fa entre 6 i 10 anys. Pel seu costat el 
Govern va anunciar que demanarà a la INTERPOL incloure a Rodrigo Granda en la circular 
vermella, de crida i cerca d'aquest organisme, després de retirar-li la seva qualitat de gestor de 
pau, que el govern li va atorgar l'any passat per sol·licitud del President de França Nicolás 
Zarkozy. D'altra part, la crisi diplomàtica entre els governs de Colòmbia i Nicaragua s'agreuja, 
tan bon punt el President Daniel Ortega atorgués l'asil a Nubia Calderón, sindicada per les 
autoritats judicials de Colòmbia de pertànyer a l'estructura de les FARC i de desenvolupar 
activitats diplomàtiques a l'Equador. La decisió del govern nicaragüenc va ser durament 
qüestionada pel president Álvaro Uribe, qui va dir que no es podia admetre que sota 
l’emparament d'asil, es donés recer a terroristes, i va agregar que el problema es pot solucionar 
si l'asilada es desmobilitza. Pel seu costat, el Vicepresident de Nicaragua, Jaime Morales 
Carazo, va qualificar d'acollida “humanitària” l'asil atorgat a Nubia Calderón i a altres dues 
guerrilleres que van resultar ferides en l'atac que Colòmbia va realitzar al campament de Raúl 
Reyes en territori d'Equador. La Cancelleria colombiana va presentar nota de protesta davant el 
Govern de Nicaragua. D'altra part, una Comissió del Senat de Colòmbia, va demanar a la 
Fiscalia General de la Nació i a les altes Corts obrir investigació penal contra mandataris i 
funcionaris estrangers que han brindat suport a les FARC, perquè la Cort Penal Internacional 
faci el propi, ja que investits del seu fur especial no poden ser jutjats per tribunals ordinaris. Els 
parlamentaris no van assenyalar noms en la seva demanda. 

De brutal i inhumà va ser qualificat l'atemptat amb explosius a la població d’Ituango, Antioquia, 
en la qual van morir 7 civils i 52 més van resultar ferits, i que ha estat atribuït pels organismes 
d'intel·ligència a la guerrilla de les FARC. Human Rights Watch, al condemnar l'atemptat, va 
recordar que la Defensoria del Poble havia advertit amb anterioritat, mitjançant el seu sistema 
d'alerta primerenca, que la població civil corria perill, a causa de la presència de les FARC, de 
grups paramilitars i de narcotraficants en aquesta regió. D'altra part el Comando Central de 
l’ELN va negar la seva responsabilitat en la massacre de 9 persones, ocorreguda a la zona 
rural del municipi del Tambo, Cauca, la setmana passada. Els dirigents guerrillers rebutgen els 
assenyalaments del Vicepresident Francisco Santos, en el sentit que l’ELN està involucrat en 
activitats de narcotràfic, i argumenten que la seva organització es regeix per fonaments morals i 
ètics ratificats en el seu més recent Congrés, els quals estableixen una separació categòrica 
amb el narcotràfic.  

El Govern va anunciar la desmobilització de l'Exèrcit Revolucionari Guevarista, ERG, 
organització guerrillera escindida de l’ELN el 1992 i que actuava en el departament del Chocó. 
Els 45 guerrillers que la integraven van fer entrega de les seves armes en una cerimònia 
presidida per l'Alt Comissionat per a la Pau, Luis Carlos Restrepo i autoritats militars. Els 
desmobilitzats seran acollits per la llei de Justícia i Pau i seran reinserits a través dels plans 
que per a aquests casos té el Govern Nacional. El Comissionat va aprofitar l'ocasió per a 
informar que el govern promourà la desmobilització fraccionada de les organitzacions 
guerrilleres, davant la negativa de les FARC i de l’ELN d'iniciar un procés de pau.  

El capità de l'Exèrcit Guillermo Gordillo Sánchez, qui ha confessat davant les autoritats judicials 
la seva participació en la massacre d’Apartadó, ocorreguda al febrer de 2005 i en la qual van 
ser assassinats 5 camperols adults i 3 menors, massacre atribuïda als paramilitars; va 
involucrar al general Hèctor Fandiño com un dels autors intel·lectuals del crim múltiple. El 
capità Gordillo assegura que el seu superior, el general Fandiño, patrullava a la regió amb 
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personal mixt, d'Exèrcit i paramilitars pertanyents al grup que va executar la massacre. Gordillo 
va demanar ser acollit en el programa de protecció de testimonis de la Fiscalia, perquè tem les 
venjances de l'Exèrcit. Pel seu costat, el cap paramilitar Hebert Veloza, alies “HH”, confessa 
que dos capitans de l'Exèrcit el van ajudar a transportar als membres del seu grup al moment 
de perpetrar la massacre de 7 camperols que es refugiaven en una església del corregiment de 
Barragán, en el Valle del Cauca, al desembre del 2000. Els oficials acusats són els capitans 
Marco Antonio Martínez i Andrés Zambrano. 
 
El President Álvaro Uribe hagué de comparèixer davant la Comissió d'Acusacions de la 
Càmera de Representants, pel delicte de suborn, pel qual ja ha estat condemnada 
l’exparlamentaria Yidis Medina i són investigats l'ambaixador a Roma Sabas Pretelt i el ministre 
de Seguretat Social Diego Palacios. El mandatari va negar els càrrecs imputats en la seva 
contra i va llançar fortes acusacions contra el periodista Daniel Coronel, qui va destapar el cas 
de suborns i prebendes de funcionaris del govern a canvi dels vots de dos exparlamentaris, per 
a modificar la Constitució Nacional introduint la reelecció presidencial, que va acabar afavorint 
al President Uribe. D'altre banda, tan bon punt un mitjà de premsa publiqués els 
enregistraments, en les quals apareix el Director Regional de Fiscalies d’Antioquia Guillermo 
León Valencia Cossio, germà de l'actual ministre d'Interior i de Justícia Fabio Valencia Cossio, 
en converses altament comprometedores i en les quals s'estableix un clar afavoriment i de 
rentat de l'expedient a un capo del narcotràfic, va ser destituït del seu càrrec pel fiscal General 
de la Nació. Aquest cas evidencia encara més la gravetat de la crisi institucional de l'Estat, 
segons el parer dels portaveus dels partits d'oposició al Govern, qui exigeixen la renúncia del 
ministre Valencia Cossio perquè la justícia pugui actuar sense pressions. D'altra part, la Fiscalia 
va decidir arxivar el cas que seguia contra el Vicepresident Francisco Santos, després que el 
cap paramilitar i narcotraficant Salvatore Mancuso confessés que Santos va ser un dels 
fundadors del Bloc Capital dels paramilitars a la ciutat de Bogotá. La Fiscalia va argumentar en 
la seva decisió, que no havia trobat evidència que corroborés la confessió de Mancuso. El 
Espectador, El Tiempo, Telesur – Tv, ANNCOL, Insurrección – ELN, El Colombiano, 
Presidencia, 15 – 22/08/08 
 
VENEZUELA: El President Hugo Chávez en referència als advertiments del govern d'EEUU a 
Rússia, pel conflicte Rússia – Geòrgia, va dir que el seu país es posa del costat de Rússia i del 
respecte a la sobirania de les nacions, al mateix temps que va acusar a EEUU de preparar, 
planificar i ordenar la invasió de l'Exèrcit de Geòrgia a Osetia del Sud, regió que és partidària 
del règim de Moscou i lluita per la seva independència. El mandatari va afirmar que si la Flota 
Russa requereix en la seva política de seguretat tocar terra veneçolana, el seu país li obrirà les 
portes. El Espectador, Caracol –Radio, Aporrea, 15 – 22/08/08 
 
NICARAGUA: El President Daniel Ortega va reiterar que mentre Colòmbia sigui una amenaça 
contra la sobirania del seu país, conservarà els 1.015 míssils SAM-7 que EEUU vol que 
destrueixi, a canvi de recursos per a hospitals. Va dir el mandatari que Colòmbia en lloc de 
complir amb la sentència de la Cort internacional de Justícia de l'Haia que va establir que el 
meridià 82 no és frontera entre Nicaragua i Colòmbia, manté forta presència de l'Armada i de 
l'Exèrcit en una regió del Mar Carib que no li pertany. Per això és inconvenient la proposta 
d'EEUU i que per contra Nicaragua haurà de millorar el seu equipament de defensa. El 
Espectador, El Tiempo, Telesur - Tv, La Prensa – Nicaragua, 15 – 22/08/08  
 
BOLIVIA: El Congrés bicameral de Bolívia va autoritzar l'enviament de 192 soldats a Haití, com 
a part de la força multilateral constituïda per ONU pel manteniment de la pau en aquest país. 
La decisió es desprèn d'un memoràndum subscrit amb l'ONU el 1997 que li permet a Bolívia 
participar en missions de manteniment de pau al món. Aquesta és la quarta vegada que 
l'Exèrcit de Bolívia participa en aquest tipus de missió a Haití. El Diario – Bolivia, La Razón – 
Bolivia, Telesur – Tv, 15 – 22/08/08  
 
ARGENTINA: El Congrés d'Argentina va aprovar la renovació de la presència de militars del 
país a Haití fins el 2010, en el marc de la missió de les Nacions Unides per al manteniment de 
la pau a Haití. La decisió autoritza l'enviament de membres d'Exèrcit, Marina i Força Aèria per a 
formar part d'una força de 7.200 militars i 2.000 policies provinents de 10 països 
llatinoamericans. Telesur – Tv, El Clarín – Argentina, 15 – 22/08/0 


