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COLÒMBIA: Tan bon punt un mitjà de premsa revelés que des de la seu central del Departament 
Administratiu de Seguretat, DAS, es realitzen escoltes il·legals a les converses telefòniques i 
registre dels correus electrònics de dirigents polítics opositors al Govern del president Uribe, a 
reconeguts periodistes caracteritzats per la crítica al règim, a Magistrats de la Cort Suprema de 
Justícia que han avançat els processos judicials contra prop de 400 polítics i funcionaris militants 
dels corrents polítics afins al mandatari, per estar involucrats amb activitats de grups 
paramilitars; s'ha destapat un nou escàndol en el qual resulta implicat el Govern, ja que el DAS és 
una dependència directa de la Presidència de la República i a més a més accentua la crisi 
institucional caracteritzada per la confrontació entre els poders públics i les enormes dificultats 
per a l'exercici democràtic a Colòmbia. Així ho han manifestat els afectats per aquesta pràctica 
il·legal, i que exigeixen al Govern aturar la persecució política i els organismes de control i 
judicials realitzar les investigacions, perquè els responsables d'aquestes activitats siguin 
sancionats d'acord a la legislació vigent. El Govern ha reconegut l'existència de l'espionatge 
il·legal, però nega estar darrere del mateix i ho atribueix a persones que dintre de la institució 
s'aprofiten dels seus càrrecs i mitjans tècnics disponibles, tecnologia aportada en la seva majoria 
pels governs d'EEUU i Gran Bretanya, per a vendre aquesta informació a organitzacions al 
marge de la llei. Per la seva banda el Fiscal General de la Nació, Mario Iguarán, va ordenar la 
inspecció de les instal·lacions del DAS i va denunciar que en aquesta tasca judicial es va trobar 
amb comportaments d'obstrucció a la justícia, quan funcionaris del DAS van obstaculitzar 
deliberadament la inspecció de les sales d'escoltes i l'accés als arxius d'enregistrament. Pel seu 
costat, la Cort Suprema de Justícia va denunciar davant la Procuraduria General de la Nació i a 
la Fiscalia, ser objecte d'un complot dirigit des del més alt nivell del Govern i no accepta les 
explicacions del Govern que estableixen la responsabilitat en funcionaris corruptes que actuen per 
compte propi. Entretant, el ministre de Defensa, Juan Manuel Santos, va declarar que el DAS 
hauria d’acabar i ser substituït per una nova entitat que s'ocupi de manera professional de la 
seguretat nacional, opinió que va ser desqualificada per la presidència, que per contra pensa que 
el DAS ha de ser reformat. El Tiempo, El Colombiano, El Nuevo Siglo, BBC, Telesur – Tv, 21 – 
27/02/09 
 
Diverses organitzacions humanitàries com Amnistia Internacional i Human Rights Watch, han 
expedit declaracions condemnatòries a la guerrilla de les FARC, tan bon punt aquesta mitjançant 
un comunicat reconegués haver matat a vuit indígenes Awá en el departament de Nariño. A 
aquestes condemnes se sumen la del Consell Permanent de la OEA, dels partits polítics i 
moviments socials de Colòmbia, que exigeixen a la guerrilla de les FARC respectar la vida i la 
integritat de tots els grups ètnics i en particular l’Awá, i demanen al Govern mesures de protecció 
i garantia d'accés a tots els drets per a aquestes poblacions vulnerables, en igualtat de condicions 
que la de tots els colombians. Per la seva banda, portaveus de la Unitat Indígena de Pobles Awá, 
UNIPA, van dir que el 23 de març realitzaran una “minga humanitària per a anar a les selves a 
buscar als seus morts i desapareguts”. Oscar Ortiz, autoritat d'una comunitat Awá va revelar que 
la minga serà recolzada per altres “manaires” (autoritats) d'altres ètnies colombianes, de Bolívia, 
Equador, de Brasil i Amèrica Central. Caracol – Radio, El Tiempo, El Espectador, El Nuevo 
Herald, Diario del Sur – Nariño,  21 – 27/02/09 
 
El Programa de Defensors dels Drets Humans a Amèrica Llatina Human Rights First, HRF, en el 
seu últim informe estableix que entre els anys 2002 i 2008, a Colòmbia, s'han realitzat processos 
judicials contra 32 defensors de drets humans utilitzant testimonis falsos i proves manipulades, 
com una pràctica sistemàtica de persecució a organitzacions i persones que defensen els drets 
humans, buscant desprestigiar aquesta activitat a l'assenyalar als processats com membres 
d'organitzacions insurgents, i restar credibilitat als seus informes i denúncies. L'informe assenyala 
que en els 32 casos documentats les acusacions es desprenen de denúncies de falsos ex 

Escola de Cultura de Pau: www.escolapau.org 
Butlletí Colòmbia Setmanal: colombiasemanal@yahoo.esEscola de Cultura de Pau: www.escolapau.org 

Butlletí Colòmbia Setmanal: colombiasemanal@yahoo.es Escola de Cultura de Pau: http://www.escolapau.org 
Butlletí Colòmbia Setmanal: colombiasemanal@yahoo.es 



Escola de Cultura de Pau: www.escolapau.org 
Butlletí Colòmbia Setmanal: colombiasemanal@yahoo.esEscola de Cultura de Pau: www.escolapau.org 

Butlletí Colòmbia Setmanal: colombiasemanal@yahoo.es Escola de Cultura de Pau: http://www.escolapau.org 
Butlletí Colòmbia Setmanal: colombiasemanal@yahoo.es 

combatents, testimonis clonats i d'arxius d'intel·ligència inadmissibles com a prova. HRF va 
denunciar que un nombre important dels defensors de drets humans processats, han estat objecte 
d'amenaces contra les seves vides i d'assetjament i instigació per part d'organismes d'intel·ligència 
de l'Estat i d'organitzacions paramilitars. L'ONG humanitària, exigeix a l'Estat colombià 
garanties per als defensors de drets humans i realitzar els processos judicials amb inclinació a les 
lleis i garanties al dret de defensa. El Espectador, Vanguardia Liberal, Colprensa, 21 – 27/02/09 

La Comissió de Conciliació Nacional ha convocat a diferents sectors polítics, gremials, 
empresarials, i socials, a elaborar col·lectivament una proposta de continguts per a una sortida 
negociada al conflicte armat. Aquesta institució civil, presidida per l'Església Catòlica, pretén en 
el curs d'un any promoure la discussió i redacció d'un “document base” que contingui propostes 
consensuades socialment, per a després ser lliurades al Govern Nacional i a les organitzacions 
insurgents, amb l'esperança que les parts enfrontades ho acullin i ho subscriguin. L’ex canceller 
Augusto Ramírez Ocampo, un dels membres fundadors de la CCN, va dir que el país està 
fastiguejat de la guerra i que les manifestacions públiques demostren la necessitat d'un “canvi 
definitiu”. Per la seva banda, Luis Carlos Villegas, president de l'Associació Nacional 
d'Industrials, ANDI, va dir que l’empresariat colombià està totalment disposat a donar suport 
aquesta iniciativa de “Consens Nacional per la Pau”, perquè està convençut que la sortida ha de 
ser negociada. Aquesta proposta inclou la convocatòria a tots els candidats a la presidència de la 
República, independentment de les seves banderes polítiques, així ho va assegurar el Pare Darío 
Echeverry, un dels impulsors d'aquesta iniciativa. D'altre costat, l’ex canceller Augusto Ramírez 
Ocampo, en representació d'un grup de persones rellevants de la societat colombiana, li entregarà 
a l'ambaixador d'EEUU, William Brownfield, una carta per al president Barack Obama, en la 
qual se li demana promoure vies de solució política i negociada al conflicte armat que viu 
Colòmbia, reformular la política antidrogues, donar suport la Branca Judicial i acordar tractats 
de comerç just amb Colòmbia. Aquesta carta està signada per 70 personalitats colombianes i 
nord-americanes. El Tiempo, Cambio, 21 – 27/02/09 

PERÚ: Forces militars de Perú i Colòmbia realitzaran operacions conjuntes, en la frontera comú, 
contra la guerrilla de les FARC, així ho va informar el cap del Comando Conjunt de les Forces 
Armades de Perú, general Francisco Contreras. Les operacions conjuntes es realitzaran a partir 
del mes de maig, al llarg dels 1.600 quilòmetres de frontera comú, i busquen contenir la 
presència guerrillera en aquesta regió de la selva amazònica. El Expreso – Perú, La República – 
Perú, Mi Punto, 21 – 27/02/09 
 
GUATEMALA: El president Álvaro Colom, en la seva qualitat de president del Govern, com a cap 
de l'Estat i com a comandant en cap de l'Exèrcit, va reconèixer que entre els anys 1960 i 1996 
les Forces Armades del seu país van cometre genocidi, etnocidi i assassinats selectius en el marc 
de la guerra civil que va ensagnar al seu país en aquells anys. El mandatari va demanar perdó a 
totes les víctimes i a la societat guatemalenca, per tots els crims comesos pels agents de l'Estat i 
va dir que “l'informe obliga a la compensació, que és l'inici per a trobar la veritat i la justícia”. 
Les investigacions sobre el què va passar es va endarrerir deu anys, després que l'Exèrcit 
permetés l'accés als seus arxius a la comissió que es va constituir, en virtut dels acords de pau que 
van posar fi a la confrontació armada. Aquestes investigacions, afavorides per l'ONU, van 
permetre establir que el 93% de les massacres i crims de lesa humanitat van ser comesos per 
l'Exèrcit de Guatemala, un 3% dels mateixos se li atribueix a la guerrilla d’esquerres, i en el 4% 
restant no va poder ser identificada l'autoria. El reconeixement i sol·licitud de perdó realitzada 
pel president Colom, es va produir en la commemoració del Dia Nacional de Dignificació de les 
Víctimes de la guerra civil. Entretant una multitudinària marxa de ciutadans i ciutadanes 
guatemalencs, pels carrers de la capital reclamaven justícia. El Nuevo Siglo, Mi Punto, Prensa 
Libre – Guatemala, Diario de Centroamérica – Guatemala, 21 – 27/02/09  
 


