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COLÒMBIA: A la crisi institucional, agreujada l'última setmana per l'escàndol de les escoltes 
il·legals realitzades pel DAS, es sumen les tensions generades arran de les declaracions del 
ministre de Defensa Juan Manuel Santos, en les quals insisteix en la tesi que l'atac de les forces 
Armades de Colòmbia a un campament de les FARC en territori equatorià va ser un acte de 
legítima defensa, tesi que el Consell de Caps d'Estat del Grup de Rio i l'Assemblea General de la 
OEA van rebutjar en el seu moment, i que va donar lloc a la ruptura de relacions diplomàtiques 
entre Equador i Colòmbia. Aquestes declaracions del ministre Santos van ser durament criticades 
pels Governs d'Equador i Veneçuela, perquè consideren que constitueixen una amenaça directa 
contra la seguretat nacional dels seus països, tenint en compte que el president Álvaro Uribe 
havia declarat que els caps guerrillers que s'oculten a l'estranger seran perseguits per l'Estat 
colombià en qualsevol lloc que es trobin. El president Uribe, sense desautoritzar al ministre 
Santos, li va cridar l’atenció i va demanar a tots els funcionaris de l'alt govern, anar en compte 
amb les seves declaracions públiques per a no entorpir els processos construïts a través de les 
relacions diplomàtiques. Pel seu costat, el grup parlamentari del partit de la U, principal força 
política de suport del govern, va expedir un comunicat atorgant tot el recolzament al ministre 
Santos. Entretant l'alt comandament militar, mitjançant un comunicat públic, va proposar al 
govern convocar amb urgència un Consell Extraordinari de Seguretat i Política Exterior, per a 
definir juntament amb la Cancelleria els protocols per a exigir dels països veïns polítiques clares 
per a eradicar qualsevol presència guerrillera en els seus territoris. Aquesta proposta va ser 
rebutjada pel president Uribe, per no haver estat consultada prèviament amb ell i, per considerar 
que els paràmetres fixats en política exterior ja estan traçats i perquè Colòmbia no desitja entrar 
en una licitació diplomàtica amb els països veïns. El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Herald, 
Caracol – Radio, Telesur – Tv, 28/02/09 – 06/03/09 
 
D'altra part, un document secret del Centre Nacional d'Intel·ligència de l'Exèrcit dels EUA, 
desclassificat parcialment, estableix que l'equip d'operacions psicològiques més poderós del 
Pentàgon s'empra a fons contra Veneçuela. L'informe del 2006 reconeix que el “Pla Patriota” 
que van desenvolupar les Forces Armades de Colòmbia contra les guerrilles de les FARC, en el 
marc del “Pla Colòmbia”, ha estat reeixit ja que ha permès empènyer als grups guerrillers del 
nord i orient de Colòmbia cap a territori veneçolà, plantejant un escenari més ampliat en la lluita 
contra el terrorisme. El Grup 4 d'operacions psicològiques de l'Exèrcit d'EUA opera des de 
Colòmbia i ha codirigit, amb el comandament militar colombià, les operacions en el terreny. 
Considerar com èxit haver assolit “empènyer a les guerrilles més enllà de les fronteres”, tal com 
reconeix l'informe, és segons el parer d'analistes i experts en conflictes armats, un reconeixement 
de buscar la implicació dels països veïns a Colòmbia, en el conflicte armat intern, que només 
pertoca als colombians. D'altra banda, des del Congrés dels EEUU fonts del partit Demòcrata van 
revelar que l'ajuda per al Pla Colòmbia per al 2009 es mantindrà en 545 milions de Dòlars, però 
canviarà la seva distribució interna, la qual estableix major prioritat a l'ajuda per a programes 
socials i de suport a la reinserció d’ex combatents. A més el nou text del “Pla Colòmbia” 
endureix l'ajuda i demana al Departament d'Estat que informi regularment al Congrés sobre la 
situació de drets humans a Colòmbia i fer seguiment de que el govern colombià estigui 
desmantellant realment les xarxes paramilitars i que “talli vincles” amb elles. Rebelión, Aporrea, 
Telesur - Tv, El Nuevo Siglo, 28/02/09 - 06/03/09 
 
El ministre de Defensa, Juan Manuel Santos, va revelar que s'estan avançant negociacions amb 
EUA, perquè des de bases militars colombianes es puguin avançar les operacions de la base 
militar d'EUA a Manta, que haurà de ser desmantellada abans del novembre d'aquest any del 
territori d'Equador. L'acord de cooperació militar que s'està negociant, conté l'ampliació al 
nombre i tipus d'avions que puguin ingressar al territori colombià, com també ampliació al tipus 
d'operacions que aquestes naus puguin realitzar, entre les quals s'inclouen operacions 
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d'intel·ligència amb equips per satèl·lit i radars mòbils, que actualment no estan inscrites en els 
acords vigents. Entretant, Janeth Perry, presidenta del Centre Integral de Rehabilitació de 
Colòmbia, que atén als afectats per mines antipersona, MAP, va assegurar que diàriament estan 
morint tres persones víctimes de les mines, en el qual el 65% dels casos són militars i la resta 
civils. Segons la senyora Perry, Colòmbia ocupa el primer lloc per víctimes al món, on els actors 
del conflicte, principalment la guerrilla de les FARC, no han parat de posar mines. Entre 1990 i 
2008, almenys 7.451 colombians van ser víctimes de MAP, entre elles 1.692 van morir. Pel seu 
costat, el ministre de Defensa va reconèixer que a Colòmbia encara romanen minades els voltants 
de 20 bases militars de les Forces Armades. D'altra part, el cap paramilitar alies “Don Berna” va 
declarar en una cort federal de Nova York, que l’ex comandant de l'Exèrcit, Mario Montoya 
Uribe, actual ambaixador de Colòmbia a República Dominicana, es va aliar amb un bloc 
paramilitar, per a portar a terme l'operació “Orión” en la Comuna 13 de Medellín en el 2002, 
operació en la qual van ser desaparegudes 68 persones. “Don Berna” assegura que després de ser 
“netejada” la Comuna de guerrillers, els va ser entregada al Bloc Cacic Nutibara de les AUC, 
perquè la cuidessin. El Tiempo, El Nuevo Herald, Caracol – Radio, BBC, 28/02/09 – 06/03/09  
 
Un dirigent sindical que va ser capturat per l'Exèrcit, en un operatiu contra la guerrilla de les 
FARC, diu no pertànyer a aquesta guerrilla i assegura que estava segrestat. Per la seva banda, 
Tarcisio Mora, president de la Central Unitària de Treballadors, CUT, va demanar una 
investigació seriosa que permeti establir les circumstàncies de la presència del sindicalista en un 
campament guerriller, que en cap cas compromet al moviment sindical colombià i que de 
demostrar-se que estava allí de manera voluntària, haurà de respondre davant la justícia pels seus 
actes individuals. D'altra part, la Confederació Sindical Internacional, CSI, va denunciar 
l'assassinat de quatre sindicalistes a Colòmbia des de l’1 de gener d'aquest any a la data. La 
denúncia de la CSI estableix que Leovigildo Mejía, sindicalista de l'Associació Agrària de 
Santander, ASOGRAS, Luis Alberto Arango Crespo, president de l'Associació de Pescadors i 
Agricultors i dirigent de l'Associació de Pescadors Artesanals del Magdalena Medio, Guillermo 
Antonio Ramírez Ramírez, educador i membre del sindicat de Belén de Umbria, Risaralda i 
Leoncio Gutiérrez, docent afiliat al SUTEV, subdirectiva, Valle del Cauca, van ser assassinats a 
causa de les seves activitats sindicals, i exigeix al govern colombià aturar la persecució al 
moviment sindical i garanties per a exercir el lliure dret d'associació i de protesta. Pel seu costat, 
el fiscal general de Dinamarca Jorgen Steen Sorensen, que porta a terme el judici contra 
l'associació Guerrers i Amants, per brindar suport a la guerrilla de les FARC, va reconèixer que 
Colòmbia no és una democràcia que es regeixi pels estàndards dels Estats de Dret, i que en 
nombroses ocasions l'Estat colombià ha estat criticat per la comunitat internacional per la 
violació sistemàtica dels drets humans i per la retallada de garanties i drets civils. El Tiempo, El 
Colombiano, Caracol – Radio, CSI – Web, 28/02/09 – 06/03/09 
 
CUBA: El president Raúl Castro es va reunir amb Jack Lang, enviat especial del president de 
França Nicolás Zarkozy, diputat socialista i antic nexe entre els presidents Francois Miterrand i 
el llavors mandatari cubà Fidel Castro. En aquesta ocasió es tracta, segons declaracions de Lang, 
de crear un nou clima en les relacions bilaterals, fluides, aplacades i sense condicions prèvies. Pel 
seu costat el diari Granma va dir que el president Raúl Castro va expressar la seva disposició a 
continuar el diàleg polític entre Cuba i la UE, reiniciat a l'octubre de 2008, sobre la base del 
respecte mutu. Aquesta acció diplomàtica se suma a declaracions d'alts funcionaris del govern del 
president d'EUA, Barack Obama, segons les quals el govern nord-americà està preparant una 
ambiciosa iniciativa amb el propòsit de posar fi a 50 anys d'enfrontament i facilitar, mitjançant el 
diàleg, una via cap a la democratització a Cuba. En l'entorn de la Casa Blanca es dóna alt valor 
al paper que pugui ocupar el president de Brasil, Luis Ignacio Lula Da Silva, per a crear un clima 
de confiança i diàleg entre EUA i Cuba. El Espectador, Granma – Cuba, Telesur – Tv, 28/02/09 – 
06/03/09 


