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COLÒMBIA:  El Govern s'ha vist implicat en un altre nou escàndol que aprofundeix la crisi 
institucional de l'Estat, per compte de la corrupció, els vincles de polítics afins al Govern amb el 
paramilitarisme i l'enfrontament permanent entre els poders públics. Es tracta aquesta vegada, 
del repartiment de diners del programa presidencial conegut com a Agro Ingresso Segur (AIS), a 
famílies riques i reconegudes per les seves afinitats polítiques amb el president Álvaro Uribe 
Vélez i pels seus recolzament a les campanyes polítiques per a reescollir-lo. El programa AIS, 
que consisteix en una espècie de subsidis no retornables, va ser concebut inicialment per a 
promoure el desenvolupament dels petits i mitjans agricultors, però prop de 35.000 milions de 
pesos han anat a parar a unes quantes famílies, i fins i tot a reines de bellesa sense cap tradició o 
activitat agrícola coneguda. A pesar de que els diners van ser repartits durant la gestió de 
l'anterior ministre d'Agricultura Andrés Felipe Arias, el president Uribe ha fet una intensa 
defensa de l'exfuncionari i del programa AIS, al mateix temps que ha demanat als afavorits amb 
aquests diners de manera irregular, que els retornin a les arques públiques. D'altra part, la 
Procuradoria General de la Nació ha anunciat que ha obert expedient investigador, als 
funcionaris implicats en aquest acte de corrupció. D'altra banda, el Fiscal General de la Nació (I) 
va reobrir el procés d'investigació contra el Vicepresident de la República, Francisco Santos, pels 
seus presumptes nexes amb el paramilitarisme. El procés que havia estat arxivat, va ser iniciat a 
arrel que caps paramilitars incriminessin al Vicepresident com un dels instigadors perquè ells 
muntessin el “Bloque Capital” a la ciutat de Bogotà i departament de Cundinamarca. Un dels 
principals caps del paramilitarisme a Colòmbia, Salvatore Mancuso, en les seves confessions 
davant la Fiscalia, va revelar haver estat present en dues reunions de Francisco Santos amb el 
llavors primer comandant del paramilitarisme a Colòmbia, Carlos Castaño, i que en un d'aquestes 
trobades va elogiar la tasca que desenvolupaven les AUC en defensa de l'Estat i li va suggerir a 
Castaño, desenvolupar aquesta mateixa activitat a la capital del país i a Cundinamarca. El 
Vicepresident, ha declarat que la reobertura del cas és indignant i que es tracta d'un complot 
contra ell, tramat per enemics del Govern. El President, Álvaro Uribe Vélez, ha sortit en defensa 
del Vicepresident i elogiat les seves condicions morals i la seva capacitat de servei al país. 

Entretant, un veritable “xoc de trens institucional” es registra a Colòmbia, després que la 
Cort Constitucional emetés una sentència que estableix la necessitat d'impartir en els col·legis 
i universitats, una càtedra en la qual s'il·lustri sobre el dret a l'avortament, acceptat a 
Colòmbia amb finalitats terapèutiques, amb el propòsit d'educar per a prevenir els 
embarassos indesitjats, principalment entre la joventut. La sentència de l'Alta Cort ha estat 
rebutjada per l'Església Catòlica, que els seus jerarques asseguren que no acataran. A 
aquestes veus se suma la del Procurador General de la Nació, Alejandro Ordóñez, qui ha 
demanat a la Cort retirar la sentència. Pel seu costat el Consell d'Estat també ha controvertit 
la sentència, raó per la qual el president de la Cort constitucional ha hagut de recordar-li que 
la Constitució Nacional és “la Llei de lleis” i que no pot posar-se per sobre de la Cort 
Constitucional. CMI – Tv, Caracol – Radio, El Tiempo, El Espectador, Cambio, Radio Santa 
Fe, El Colombiano, El Nuevo Siglo, 17 – 23/10/09 

El Secretari General de la OEA, José Miguel Insulza, en el seu informe trimestral sobre la missió 
de suport al procés de desmobilització del paramilitarisme a Colòmbia, reconeix importants 
avanços assolits per l'Estat, si es té en compte la magnitud i complexitat del procés de 
desmobilització de les forces paramilitars, la qual cosa no té antecedents en l'hemisferi, donada la 
seva magnitud. L'informe elogia la llei de Justícia i Pau però considera que encara són 
insuficients els seus resultats, sobretot en matèria de justícia i reparació. També recomana al 
Govern, que cobreixi amb una eficaç presència de l'Estat les regions que abans ocupaven les 
forces paramilitars. D'altra banda, l'últim informe de la Fiscalia General de la Nació, estableix 
que la pràctica de “falsos positius”, com se li coneix a l'acció dels militars d'assassinar persones 
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civils per a presentar-les com a guerrillers morts en combat, ha llançat, fins a la data, una 
alarmant xifra de 2.077 colombians assassinats, entre els quals es troben 59 menors d'edat i 122 
dones. Per aquests fets la Procuradoria ha obert investigacions contra 2.965 membres de 
l'Exèrcit, els quals fan part de 35 brigades (10 d'elles mòbils), 481 són oficials (entre ells 14 
coronels), 1.026 són suboficials i 1.458 soldats. Per la seva banda, la Sala Penal de la Cort 
Suprema de Justícia ha emès una resolució, determinant que també s'han d'investigar als 
comandants de les unitats militars involucrades en falsos positius, “perquè són ells qui 
imparteixen les ordres operatives i els quals han de vetllar pel compliment de les lleis per part 
dels seus homes”. El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, CMI – Tv, El Colombiano, Semana, 
Caracol – Radio, 17 – 23/10/09 

El Pressupost General de la Nació, aprovat per a l'any 2010, estableix per primera vegada en la 
història del país que la despesa militar i de defensa supera al d'educació. El primer arribarà al 
14.2% del Producte Interior Brut (PIB) mentre que el segon serà del 13.9% del PIB. Aquesta 
desproporció indica que a Colòmbia s'aplicaran més recursos i esforços per a la guerra i menys 
per a l'educació. Pel seu costat el Congrés d'EEUU va estendre per un any més la vigència del 
“Pla Colòmbia”. En el marc d'aquest pla EEUU ha invertit més de 6.000 milions de Dòlars des 
de l'any 2000 per a la lluita contra el narcotràfic i contra la insurrecció colombiana. La 
determinació del Congrés també estableix un límit per a la presència de tropes d'EEUU en sòl de 
Colòmbia, fixant-les en 800 militars i 600 civils. Entretant, el Consell d'Estat de Colòmbia, ja va 
emetre el seu concepte sobre l'acord de cooperació militar entre EEUU i Colòmbia, el qual 
estableix la permanència militar d'EEUU set bases militars i la presència en les quals siguin 
necessàries amb finalitats operacionals; concepte que es mantindrà en secret “per raons de 
Seguretat Nacional”. Membres del Consell d'Estat es van lamentar que el seu concepte hagi estat 
filtrat parcialment a la premsa, filtració que ha permès als colombians assabentar-se que el 
Consell d'Estat considera que la presència permanent de militars estrangers en territori colombià, 
ha de ser autoritzada pel congrés de la República. El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, 
Cambio, 17 – 23/10/09 

El president de la Consultoria per als Drets Humans i el Desplaçament (CODHES), Jorge 
Rojas, va revelar que 23 pobles indígenes colombians estan en perill d'extinció per causa del 
conflicte. Aquesta conclusió és el resultat d'un estudi realitzat durant els dos últims anys, el 
qual permet establir que les comunitats indígenes que habiten en els departaments de 
Guainía, Vaupéz, Guaviare, Vichada i Amazones, són les més afectades i vulnerables. En 
aquests departaments habiten 56 pobles aborígens, dels quals 20 estan en vies d'extinció com 
a conseqüència de la guerra. Els enfrontaments entre la guerrilla i l'Exèrcit, com també la 
presència d'aquestes forces en els territoris indígenes, han generat desplaçament, tenint en 
compte que els actors del conflicte es comporten com exèrcits d'ocupació, que viola els drets 
humans dels indígenes i tracta irrespectuosament a les seves cultures. Tant CODHES com 
l'Organització Nacional Indígena de Colòmbia (ONIC), opinen que en el Govern Nacional no 
hi ha consciència d'aquest drama, ni voluntat política perquè l'Estat protegeixi als pobles 
indígenes que estan sent afectats pel conflicte armat. D'altra part, en una audiència davant la 
Comissió de Drets Humans de la Càmera de Representants d'EEUU, la Relatora per als Drets 
Humans de l'ONU, va denunciar que a Colòmbia es continua estigmatitzant i fustigant als 
defensors dels drets humans, els quals són objecte de constants amenaces i atacs. La Relatora 
va dir que el Govern de Colòmbia hauria d'investigar i enjudiciar als quals fan les amenaces, 
al mateix temps que es va lamentar per la impunitat sobre aquestes pràctiques il·lícites. La 
funcionària va demanar al Govern colombià que destrueixi els arxius d'intel·ligència que el 
DAS ha recopilat sobre els defensors de drets humans i va puntualitzar que “la supressió dels 
arxius ha de fer-se, perquè és un assumpte internacional”. El Tiempo, Caracol – Radio, El 
Espectador, El Colombiano, El Nuevo Siglo, 17 – 23/10/09 

 

 


