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COLÒMBIA: El moviment humanitari Colombians i Colombianes per la Pau (CCP) va rebutjar les 
declaracions del president Álvaro Uribe, qui havia assegurat que no permetrà  que la guerrilla de les 
FARC segueixin protegint sota pretext humanitari a persones que haurien d'estar a la presó pels seus 
nexes amb la FARC–política. El mandatari va dir que l'única institució autoritzada per a avançar en 
els alliberaments dels presoners en poder de les FARC és el Comitè Internacional de la Creu Roja 
(CICR). Pel seu costat, personalitats reconegudes de diferents sectors de la societat i moviments per 
la pau, van demanar al president donar suport a les gestions que avança la senadora Piedad Córdoba, 
per a concretar l'alliberament, anunciat per les FARC, del cap de la Policia Pablo Emilio Moncayo. 
Entretant, la senadora Córdoba després d'entrevistar-se amb Marco Aurelio García, el principal 
assessor en afers internacionals del president de Brasil, va dir que no polemitzarà amb el president 
Uribe i va assegurar que el govern brasiler es va comprometre a cooperar amb el suport logístic per a 
l'alliberament de Moncayo, tal com va ocórrer en l'alliberament de les últimes sis persones entregades 
per les FARC a la CCP, en el marc del diàleg epistolar que sosté aquest moviment civil amb 
l'organització insurgent. La parlamentària va proposar des de Brasil la creació d'una zona neutral, a 
la frontera entre Colòmbia i aquest país perquè el govern i les FARC realitzin les discussions que 
condueixin a l'acord humanitari. W – radio, Telesur – Tv, El Heraldo – Barranquilla, El Tiempo,  
25/04/09 – 07/05/09 
 
Des d'Espanya el president Uribe va revelar haver designat a l’ex–dirigent de les FARC Yesid Arteta 
com a Gestor de Pau, anunci que posteriorment va ser rectificat per l'Alt Conseller per a la 
Reinserció Frank Pearl, qui a més a més ha assumit les funcions d’Alt Comissionat per a la Pau, i pel 
mateix president Uribe, en el sentit que la situació d’Arteta no és equiparable a la dels desertors 
coneguts pels seus alies com “Karina” i “Olivera Saldaña”, per la qual cosa d’ara en endavant se li 
designarà com a Instructor de Pau, tenint en compte que Arteta des que va recuperar la llibertat s'ha 
dedicat a tasques acadèmiques relacionades amb la pau. Pel seu costat Yesid Arteta, a través d'una 
declaració va reconèixer el gest de bona voluntat del Govern però va rebutjar la designació de 
“Gestor de Pau”, o qualsevol altra que signifiqui ser part d'una estratègia de guerra, al mateix temps 
que va reiterar que les seves activitats només estaran motivades per la recerca d'una sortida política 
al conflicte colombià i a donar suport a un acord humanitari, que possibiliti la llibertat de presos i de 
presoners per causes del conflicte armat. Per la seva banda, el president de la Comissió Nacional de 
Reparació i Reconciliació (CNRR), Eduardo Pizarro, va dir que espera que Yesid Arteta pugui 
complir un important paper a tendir ponts entre el govern i la guerrilla de les FARC, per a un 
eventual procés de pau. El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, Presidencia, 25/04/09 – 
07/05/09  
 
En un comunicat conjunt les Altes Corts (Cort Suprema de Justícia, Cort Constitucional, Consell 
d'Estat) i el Consell Superior de la Judicatura i Fiscalia General de la Nació, van demanar al 
president Uribe un pronunciament directe sobre les intercepcions telefòniques i seguiments als 
magistrats, realitzats pel DAS. El comunicat insisteix que per ser el DAS un òrgan que depèn del 
President de la República, és indispensable un pronunciament seu com a garantia de no repetició de 
les irreverències, ofenses i atacs contra la Branca Judicial del Poder Públic i particularment contra 
la Cort Suprema de Justícia. D'altre costat, el Fiscal General de la Nació, Mario Iguarán, va assumir 
directament la investigació contra els tres últims directors del DAS, Jorge Noguera, Andrés Peñate i 
María del Pilar Hurtado, per les intercepcions telefòniques i seguiments il·legals, que des d'aquest 
organisme s'han realitzat contra periodistes, acadèmics i dirigents polítics membres de partits 
d'oposició, com també contra magistrats i altres alts funcionaris de l'Estat. La Fiscalia ha trobat que 
aquestes irregularitats s'han vingut cometent de manera continuada i sistemàtica, situació per la qual 
haurien de respondre els directors d'aquest organisme d'intel·ligència. Caracol – Radio, El Tiempo, El 
Colombiano, Telesur – Tv, 25/04/09 – 07/05/09 
 
El ministre de Defensa, Juan Manuel Santos, va reconèixer que podria haver-hi molts més casos de 
falsos positius, i va assegurar que el govern està molt interessat a esclarir aquests crims. D'acord 
amb un informe de la Fiscalia, en les 1.009 investigacions que s'avancen per homicidis comesos per 
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membres de la Força Pública, hi ha 1.137 imputats per l'assassinat de 1.666 persones que van ser 
presentades posteriorment com guerrillers abatuts en combat. D'altra banda, el president de la 
CNRR, Eduardo Pizarro, va revelar que prop de 2.500 paramilitars desmobilitzats s'han reciclat en 
22 bandes criminals, dedicades al narcotràfic, les quals s'han instal·lat en les fronteres de Colòmbia 
amb Equador, Panamà i Veneçuela. L'alt funcionari va assegurar que l'experiència mostra que entre 
el 5% i el 15% dels desmobilitzats de tots els conflictes en el món es “reciclen en la vida criminal”, i 
que Colòmbia no escaparia d’aquest fenomen. Va destacar que la xifra a Colòmbia arriba al 8%, per 
la qual cosa no pot considerar-se un fracàs el procés de pau amb els paramilitars. Entretant, el cap 
paramilitar Salvatore Mancuso, durant una audiència davant un fiscal de justícia i pau, va 
reconèixer que la comandància de les AUC va ser qui va ordenar l'assassinat del jurista i defensor de 
drets humans Eduardo Umaña Mendoza, crim ocorregut fa 11 anys a la ciutat de Bogotà. També va 
confessar que les forces paramilitars es finançaven amb recursos del narcotràfic i amb aportacions 
econòmiques provinents d'empreses com Chiquita Brands, Postobon, Carbón del Caribe, Expresso 
Brasília. En la mateixa compareixença, Mancuso va assegurar que el paramilitarisme a Colòmbia va 
consolidar la seva activitat de narcotràfic, després que l'empresari d’Antioquia Hernán Echavarría 
Olózaga els aconsellés finançar-se amb aquesta activitat il·lícita. L'empresari, ja mort, va ser una 
persona molt influent en la política i un suport important del president Uribe. El Nuevo Herald, 
Caracol – Radio, Telesur – Tv,  25/04/09 – 07/05/09 
 
VENEÇUELA: En un comunicat signat pel canceller Nicolás Maduro, el govern va rebutjar la crida 
a la OEA, al Grup de Rio, a la UNASUR, que va fer el president Álvaro Uribe, perquè ajudin a 
Colòmbia en la tasca de detenir als autors de l'atac a una patrulla militar colombiana en la Regió 
muntanyenca de Perijá, en la zona fronterera entre els dos països, que va costar la vida de 8 militars, 
ja que tal petició és una acusació injustificada a Veneçuela tan bon punt el president Uribe assegurés 
que els atacants, de la guerrilla de les FARC, es van refugiar en territori veneçolà després de l'atac. 
El Canceller Maduro va assegurar que situacions com la mort entre colombians seguiran donant-se 
fins que Colòmbia no resolgui el seu conflicte intern i assoleixi la pau. El Espectador, Telesur – Tv, 
ABN, 25/04/09 – 07/05/09  
 
BRASIL: El president Luis Inacio Lula Da Silva, en una trobada amb el president de Perú, Alan 
García, va dir que si la guerrilla de les FARC vol arribar al poder és mes fàcil assolir-lo disputant les 
eleccions com a partit polític que com a força armada que pretén l'assalt al poder. El mandatari va 
puntualitzar que si el continent ha permès que un indi a Bolívia i un obrer metal·lúrgic a Brasil 
arribin a la presidència, “per què no hauria de fer-ho també un exguerriller de les FARC?”. D'altra 
part, els caps de les Forces Aèries de Colòmbia i Brasil van anunciar que ja es van iniciar les 
operacions militars coordinades i conjuntes, per a combatre el narcotràfic i els grups il·legals en la 
frontera comuna, en desenvolupament d'un acord de cooperació militar signat recentment entre 
aquestes dues nacions. RCN – Radio, El Tiempo, O Globo – Brasil, 25/04/09 -  07/05/09  
 
XILE: El cap de l'Exèrcit xilè, general Oscar Izurieta, va rebutjar les declaracions d'alts funcionaris 
del govern peruà que asseguren que Xile ha entrat en una carrera armamentista, després que Xile 
anunciés la compra d'una flota de 18 caces F-16 a Holanda. L'alt oficial va dir que l'esforç de Xile es 
basa en “la necessitat de tenir els nivells de defensa que ens permetin viure en pau”. Xile dedica el 
3.5% del seu PIB a despesa militar (equivalent a uns 5.400 milions de dòlars), mentre que Perú 
destina un 1.05% del PIB (que correspon a uns 1.480 milions de dòlars. Perú i Xile sostenen un 
contenciós que es tramita en la Cort de L'Haia , per la sobirania d'una zona marítima en el Pacífic, 
sobre la qual exerceix sobirania actualment Xile. Mi Punto, El Mercurio - Chile, La República – 
Perú, 25/04/09 – 07/05/09  


