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COLÒMBIA: La Cort Suprema de Justícia va decidir obrir investigació contra la senadora 
Martha Lucía Ramírez, important líder del grup parlamentari uribista al Congrés, per 
irregularitats en l'adquisició d'equipament militar, quan ella va ser ministra de Defensa durant el 
primer govern del president Uribe. D'altre banda, van ser trobats a la població d'Ocaña, Nord de 
Santander, els cadàvers de 19 joves que havien estat reportats com a desapareguts per part de 
les seves famílies a la població de Soacha, Cundinamarca. Alts comandaments de l'Exèrcit 
asseguren que els joves van ser donats de baixa per les seves tropes en enfrontaments amb 
grups paramilitars. La Fiscalia investiga les estranyes condicions amb què es van produir 
aquestes morts, ja que van ocórrer a 700 quilòmetres de distància, el dia després de ser 
denunciada la seva desaparició; a més l'Exèrcit no va reportar les baixes a cap autoritat judicial 
perquè fes l'aixecament dels cadàvers i procedís a la seva identificació. D'altra part, una 
plataforma d’ONGs colombianes i internacionals va presentar un informe en el qual estableixen 
que sota l'actual govern del president Uribe s'han produït 13.634 morts per “violència 
sociopolítica”. El document dirigit al Consell de Drets Humans de l'ONU assegura que aquestes 
morts van ocórrer fora de combat, i les dades que subministren estan basades en fonts 
judicials, policials i d'organismes de control, que permeten concloure que l'Estat és responsable 
directa o indirectament en un 75% dels casos en els quals l'autor va ser identificat, i el 24.5% 
de les morts la responsabilitat recau sobre les guerrilles. En cada sis de deu casos la 
responsabilitat de l'Estat està relacionada amb la tolerància o suport a les violacions comeses 
pels paramilitars. El document també assegura que al contrari del què manifesta el govern, el 
paramilitarisme a Colòmbia no ha estat desmantellat i que uns 9.000 paramilitars pertanyents a 
aquests grups continuen combatent. Pel seu costat, el President Uribe, en el seu discurs a 
l'Assemblea General de l'ONU, va defensar la seva política de seguretat democràtica i va 
reclamar el suport del món en la lluita de Colòmbia contra el terrorisme. El mandatari va dir que 
el pròxim 10 de desembre Colòmbia es sotmetrà voluntàriament a examen sobre els drets 
humans. Finalment, va ser assassinat el líder camperol i defensor dels drets humans Ever 
González, a la població de Guachicono, Cauca. El dirigent agrari i fundador del Comitè 
d'Integració del Massís Colombià, CIM, havia estat objecte d'amenaces per part de grups 
paramilitars, per les quals la comissió Interamericana de Drets Humans havia ordenat a l'Estat 
a emparar-lo amb mesures cautelars. Caracol – Radio, CMI – Tv, El Mundo – Medellín, Mi 
Punto, el espectador,  20 – 26/09/08 
 
VENEÇUELA: El Canceller Nicolás Maduro i el ministre d'Interior Tarek El Aisasmi, en un 
comunicat conjunt, van explicar les raons de l'expulsió de José Miguel Vivanco, director de 
Human Rights Watch per Amèrica Llatina, del territori veneçolà. Els alts funcionaris van 
assegurar que l'informe presentat per HRW respon a interessos vinculats i finançats per 
agències d'EEUU i que, a més, s’interfereixen il·legalment en els assumptes interns del país. 
L'informe estableix que a Veneçuela durant els deu anys de govern del president Hugo Chávez, 
s'ha produït un deteriorament de les garanties democràtiques i dels drets humans, acusació 
que és rebutjada pel govern i assenyala que HRW pretén crear un clima advers, enmig de la 
campanya electoral que cursa a Veneçuela per a escollir alcaldes, governadors i cossos 
legislatius locals i regionals, que es realitzarà el pròxim 23 de novembre. D'altra banda, el 
diputat Mario Isea, qui presideix una comissió investigadora de l'Assemblea Nacional sobre els 
plans descoberts per a realitzar un cop d'estat, en el qual estan involucrats ex–militars i militars 
actius, assegura que la conspiració continua i involucra a escenaris estrangers, i que a 
Colòmbia, EEUU i altres països d'Europa s'han vingut realitzant reunions de conspiradors. 
També va assenyalar que s'ha detectat l'ingrés al país de paramilitars i d'armes des de 
Colòmbia, els quals podrien realitzar atemptats desestabilitzadors en l'àmbit nacional. D'altra 
part, autoritats del govern de Rússia informen que s'ha engegat un acord estratègic per a 
conformar un consorci energètic d'empreses russes i veneçolanes, per a treballar a Amèrica 
Llatina amb la idea que el sector energètic es converteixi en la locomotora de la cooperació 
entre Rússia i Veneçuela. Autoritats veneçolanes havien informat la setmana anterior que les 
reserves de petroli provades a Veneçuela ascendeixen a 142.000 milions de barrils. Pel seu 
costat, el President Hugo Chávez, de visita a la Xina, va anunciar que signarà diversos acords 
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amb el president Hu Jintao: un d'ells és la compra d'avions de reconeixement i d'entrenament i 
24 avions reactors de combat; un altre el d'elevar la venda de petroli a Xina fins els 500.000 
barrils diaris l'any entrant, i un tercer acord d'inversió que eleva el “Fons Comú Pesat” fins als 
12.000 milions de dòlars que seran destinats a la construcció d'obres d'infraestructura a 
Veneçuela, com districtes de reg i els metros de València i Maracaibo. Xina participa d'aquest 
fons amb el 66%. Telesur – Tv, ABI,  Caracol – Radio, 20 – 26/09/08 
 
NICARAGUA: El president Daniel Ortega i el vice-primer ministre de Rússia, Igor Sechin, van 
signar tres importants acords: un per a la renovació de l'equipament militar nicaragüenc, amb 
finalitats de defensa, el qual actualment està obsolet tenint en compte que està format en un 
90% per armament subministrat per l'antiga Unió Soviètica. Portaveus d'ambdós governs van 
assegurar que el propòsit de la modernització és només pel recanvi i el manteniment i que no 
inclou l'ampliació del potencial bèl·lic de Nicaragua. El segon acord inclou un paquet d'inversió 
per a la construcció de diverses hidroelèctriques a la zona cèntrica de Nicaragua, i el tercer és 
l'inici de la prospecció per a la construcció d'un canal interoceànic, per al creuament de vaixells 
de grans dimensions. El canal que travessa Nicaragua tindrà una longitud de 286 quilòmetres, 
114 metres d'ample i 22 metres de profunditat, que donarà cabuda a bucs de fins a 270.000 
tones, el que li permetrà competir amb el canal de Panamà que només permet l'encreuament 
de vaixells de fins a 70.000 tones. L'obra tindrà un cost inicial de 18.000 milions de dòlars. 
Telesur – Tv, Ria Novosti, La Prensa – Managua, 20 - 26/09/08 
 
BOLÍVIA: Enmig de la crisi que travessa Bolívia, el govern del president Evo Morales, a més de 
rebre el suport de la UNASUR, de la majoria de països centreamericans i del Carib i de la UE, 
ha rebut el suport d'un grup de destacats acadèmics nord-americans, que demanen al govern 
de Washington suspendre el finançament econòmic de grups opositors al govern bolivià i que a 
més divulgui els noms de les persones i els grups que han rebut aquestes ajudes. També li 
demanen que condemni la violència desencadenada per l'oposició en aquest país. Els 
acadèmics assenyalen que els contribuents, així com el govern i el poble de Bolívia tenen dret 
a saber les sumes i les destinacions de l'ajuda que el govern d'EEUU realitza en aquest país. 
D'altra banda, el President Evo Morales, per petició que li va fer el president de Colòmbia 
Álvaro Uribe, va dir a Nova York, on assisteix a l'Assemblea General de l'ONU, que seria molt 
bo que la guerrilla de les FARC es convertissin en un partit polític i entressin en la competència 
electoral, perquè aquests no són temps de fer revolucions armades, sinó de canvis per les vies 
democràtiques. D'altra part, un comunicat emès per l'empresa de gas russa, GAZPROM, 
informa que ha estat signat un acord tripartit entre GAZPROM (Rússia), TOTAL I&P (França) i 
la YFPB (Bolívia), per a l'exploració i explotació conjunta de jaciments de gas a Bolívia, per a 
això es constituirà una societat mixta que inicialment invertirà 4.500 milions de dòlars. Bolívia 
compta amb reserves provades de gas natural de l'ordre d’1.5 bilions de metres cúbics. El 
Mundo – Medellín, Ria Novosti, El Diario – Bolivia, 20 – 26/09/08 
 
CUBA: El director de l'Agència Espacial Russa, Anatoli Perminov, informa que Rússia 
transferirà tecnologies espacials a Cuba i ajudarà que aquest país creï el seu propi centre 
espacial. L'alt funcionari rus va dir que s'han signat acords de cooperació per a l'ús de l'espai 
amb finalitats civils, sobre el sistema de navegació per satèl·lit GLONASS, que equival al GPS 
d'EEUU, i per a establir un centre de processament d'informació per satèl·lit sobre la terra i 
aprofitar conjuntament sistemes de telecomunicacions espacials. Telesur – Tv, Ria Novosti, 20 
– 26/09/08 
 
BRASIL: El ministre de Defensa, Nelson Jobim, va anunciar que Brasil construirà un submarí 
nuclear amb la cooperació de França, en la qual Brasil s'encarregarà de la part “no nuclear” del 
projecte, la qual li correspon a França. També Brasil té previst la construcció, mitjançant 
transferència de tecnologia per part de França, de quatre submarins no nuclears i el 
desenvolupament conjunt d'un helicòpter de combat per l'Exèrcit brasiler. Brasil es convertirà 
en el primer país llatinoamericà amb submarí nuclear propi, el que enfortirà el seu potencial de 
defensa a la regió. Telesur – Tv, Ria Novosti, 20 -26/09/08 


