
 
 
 
 
COLÒMBIA: Tan bon punt el Govern anunciés un “salt estratègic” a través d'un complex pla per a 
aniquilar a les guerrilles, sorprenentment el president Álvaro Uribe va proposar a les FARC cessar 
tot acte violent durant 3 o 4 mesos com a condició per a iniciar diàlegs de pau. En dies anteriors el 
mateix mandatari havia descartat tota possibilitat de diàlegs de pau i negociacions per al bescanvi 
humanitari de presoners. Des de diferents angles de l'opinió pública i des de les iniciatives 
ciutadanes per la pau, s'han produït reaccions a l'anunci del president en el sentit de reconèixer-lo 
com un gest important per a la pau de Colòmbia, que les guerrilles no han de deixar passar, però al 
mateix temps es mostren pessimistes, ja que un cessament unilateral de les accions armades per 
part de les guerrilles és impracticable si del costat de les Forces Armades de l'Estat no cessen les 
operacions ofensives en la seva contra. Pel seu costat, més d'una cinquantena d'organitzacions 
religioses, acadèmiques i ONG´s humanitàries d'EEUU han enviat una carta al president Barack 
Obama, en la qual li demanen canvis reals en la seva política exterior respecte a Colòmbia i 
reconèixer que en la lluita contra el narcotràfic, emprant estratègies exclusivament militars, en 
aquest país s'ha fracassat, igual que en l'esforç per imposar la pau per mitjà de la guerra contra les 
organitzacions guerrilleres. Els signants de la carta demanen al mandatari cessar l'ajuda 
econòmica i en entrenament a l'Exèrcit colombià pel seu alt compromís amb la violació als drets 
humans, suspendre tota l'assistència per a la fumigació de plantacions de coca, pel desastrós 
impacte ambiental que causa i per la inutilitat d'aquest mètode per a la seva eradicació. Demanen 
a més donar suport un acabament negociat al conflicte armat, emprant tots els esforços 
diplomàtics dels EEUU que siguin necessaris. Finalment li demanen invertir en desenvolupament 
alternatiu real a l'exterior i en mecanismes de prevenció i tractament de drogues a casa, en el marc 
d'una política integral de salut pública. Insisteixen que l'assistència a Colòmbia de prioritat a 
l'ajuda humanitària per als milions de desplaçats, i que aquests recursos siguin administrats per 
agències independents no lligades al militar i donar suport la justícia i la reparació per a les 
víctimes de la guerra. El Tiempo, PACOCOL,  04 – 10/04/09 
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La Central Unitària de Treballadors (CUT) va denunciar l'assassinat del dirigent sindical Hernán 
Polo, president del Sindicat de Treballadors i Empleats Administratius al Servei de l'Educació a 
Colòmbia (SINTRENAL – Seccional Córdoba) a la ciutat de Monteria; elevant-se el nombre de 
sindicalistes assassinats a 9 en el que va d’any i a 2.703 en els últims vint anys. El president de la 
CUT, Tarsicio Mora, va demanar als treballadors de país, a les ONG´s defensores dels drets 
humans i a les centrals obreres del món que condemnin aquest nou crim, per a detenir el genocidi 
del moviment sindical el Colòmbia. D'altra part, la Unitat de Justícia i Pau de la Fiscalia va 
revelar, en el seu més recent informe que 963 dones menors de 18 anys van ser reclutades per 
grups armats il·legals, distribuïdes així: 617 per les FARC, 173 per l’ELN i 142 pels paramilitars. 
L'informe elaborat amb base en testimonis de paramilitars desmobilitzats i guerrillers desertors i 
dades subministrades per l'Institut Colombià de Benestar Familiar (ICBF), estableix que 759 
menors reclutades tenien entre els 15 i els 17 anys, i les restants 190 entre els 9 i els 14 anys 
d'edat. Pel seu costat el Fiscal General de la Nació, Mario Iguarán, va revelar que el despatx al 
seu càrrec investiga 22.000 casos de desaparicions forçades a Colòmbia, ocorregudes en les quatre 
últimes dècades. L'alt funcionari va qualificar de genocidi aquesta pràctica i va assegurar que 
solament han estat trobats 1.040 desapareguts fins a la data. Entretant, diverses comunes de la 
ciutat de Medellín han estat militaritzades, davant l'increment d'homicidis ocorreguts durant els 
últims dies, ocorreguts enmig de la guerra entre bandes lligades al narcotràfic i al 
paramilitarisme, que es disputen el control de territoris i el negoci de distribució de narcòtics. Les 
autoritats municipals asseguren que a Medellín funcionen 154 bandes criminals, les quals s'han 
enfortit amb l'ingrés de paramilitars desmobilitzats. PACOCOL, El Nuevo Siglo, El Colombiano,  
Caracol – Radio, Mi Punto, 04 – 10/04/09 
 
David Murcia Guzmán, la figura més visible de la trama de fraus a petits estalviadors, que van 
lliurar els seus diners a empreses que mitjançant el sistema de piràmides captaven diners per a 
multiplicar-lo en supòsits quantiosos interessos, va revelar a través del seu advocat defensor que la 
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seva signatura DMG va fer milionàries aportacions a la campanya per a la segona reelecció del 
president Álvaro Uribe. Murcia assegura que els recursos aportats per a la campanya van ser 
captats amb el coneixement i aprovació del director del Comitè Promotor del Referèndum, Luís 
Guillermo Giraldo, i del conseller presidencial José Obdulio Gaviria. Pel seu costat el Consell 
Nacional Electoral, en un fet sense precedents, va interrogar a Murcia Guzmán sobre la seva 
denúncia, qui es va negar a respondre al·legant falta de garanties processals i riscos de seguretat 
per a la seva família. CMI – Tv, El Tiempo, Caracol – Radio, 04 – 10/04/09  
 
Finalment, una forta polèmica es va deslligar amb l'anunci del president Álvaro Uribe de construir 
una carretera a través de la selva del Darién, per a comunicar a Colòmbia amb Panamà. El 
projecte iniciat fa més de 20 anys, estava aturat per l'impacte que generaria en el medi ambient i 
per la destrucció d'un dels més importants ecosistemes productors d'aigua i oxigen que posseeix 
Colòmbia. El tap del Darien és una de les selves humides amb major biodiversitat que existeix al 
món. Institucions ambientalistes, nacionals i internacionals, així com experts de diferents 
disciplines coincideixen que en el marc del conflicte colombià, una carretera que travessi la selva 
del Darién permetrà l'entrada de narcotraficants que acabaran per destruir la vegetació per a 
posteriorment sembrar coca, pastures i palma africana, aquesta última per al desenvolupament 
dels biocombustibles, projecte en el qual l'actual govern està altament compromès. El Espectador, 
El Tiempo, El Mundo – Medellín,  CMI – Tv, 04 – 10/04/09 
 
VENEÇUELA: El president Hugo Chávez, va oferir al president d'EEUU, Barack Obama, tota la 
seva cooperació per a normalitzar les relacions entre els dos països sobre la base de la lliure 
determinació i el respecte mutu. Igualment el va instar a treballar per la pau del món i a contribuir 
a la superació dels conflictes bèl·lics en diferents latituds. En aquest context li va oferir al 
mandatari nord-americà la seva disposició a rebre als presos de Guantánamo, als quals 
“tractaríem com els éssers humans que són”. Al mateix temps li va demanar retornar a Cuba el 
territori ocupat per la base militar a Guantánamo. El president Chávez, de gira per diferents 
països d'Àsia, va advocar des de la Cimera de Països Àrabs i d’Amèrica del Sud (ASPA), per una 
nova moneda per als països productors de petroli alternativa al Dòlar, donada la seva inestabilitat 
agreujada per la crisi del capitalisme a nivell mundial. El mandatari al seu pas per Iran va 
inaugurar el banc binacional veneçolà – iranià, acte que va qualificar com històric que marca una 
fita en la construcció d'un món multipolar i com resposta real i concreta a la crisi del món 
capitalista. També va qüestionar durament la mesura adoptada per la cimera del G-20, realitzada 
a Londres, d'enfortir el Fons Monetari Internacional (FMI), per a pal·liar la crisi, a qui va 
qualificar com un dels Instruments de dominació capitalista i culpable del desastre financer. BBC,  
Telesur – Tv, ABN, Aporrea, El Nuevo Herald, 04 – 10/04/09 
 
PERÚ: El cap del Comando Conjunt de les Forces Armades de Perú, general Francisco Contreras, 
va instar als integrants de la guerrilla Sendero Luminoso a desmobilitzar-se i reintegrar-se a la 
societat, en el marc d'un programa orientat a acabar amb els romanents d'aquesta organització, 
que en els dos últims anys ha vingut reactivant-se. Autoritats militars estimen que aquesta 
guerrilla podria estar integrada per prop de 500 membres. D'altra part, la conferència Episcopal 
Peruana va protegir la decisió del govern de crear un Museu de la Memòria sobre el conflicte entre 
l'Estat i Sendero Luminoso, que entre els anys 1980 al 2000 va deixar 70.000 morts. El president 
Alan García va demanar a l'escriptor Mario Vargas Llosa encarregar-se de la construcció del 
Museu de la Memòria, el qual tindrà suport de l'agència de cooperació d'Alemanya. Mi Punto, La 
República – Perú, El Expreso – Perú, Telesur – Tv, 04 – 10/04/09  
 
NICARAGUA: L'aparició d'una organització armada ha generat preocupació en l'alt govern. Es 
tracta del “Comando de Justícia Nacional Rigoberto López Pérez”, grup que va anunciar la seva 
aparició per a “defensar als nicaragüencs d'una nova dictadura dinàstica i familiar”, en una clara 
al·lusió al govern del president Daniel Ortega, a qui qüestionen, a més, la seva aliança amb sectors 
provinents del Somocisme que van fer part de la força política de l'expresident Arnoldo Alemán, 
qui va ser jutjat i processat per actes de corrupció. La nova organització armada assegura que 
opera des de diferents llocs de la geografia nicaragüenca, tal com ha estat constatat per bisbes de 
l'Església Catòlica. Telesur – Tv, La Prensa – Nicaragua, Aporrea, 04 – 10/04/09 
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BOLÍVIA: El president Evo Morales va iniciar una vaga de fam, en senyal de protesta i per a 
pressionar que el parlament expedeixi, sense més dilacions, la llei electoral tal com ho ordena la 
Nova Constitució Nacional. La carta magna de recent aprovació estableix que el Congrés havia 
d'expedir una llei amb les regles de joc per a convocar les eleccions el 6 de desembre, sectors 
d'oposició al govern van impedir l'aprovació de la llei, a l'instant que es van vèncer els termes 
establerts en la Constitució. Pel seu costat el vicepresident de la República Álvaro García Linera, 
va citar al parlament a sessió permanent, fins a aconseguir l'aprovació de la llei electoral. A la 
vaga de fam iniciada pel president Morales s'han sumat els principals dirigents de la Central 
Obrera Boliviana (COB) i altres dirigents polítics i gremials. El Diario – Bolivia, La Razón – 
Bolivia, Mi Punto, 04 – 10/04/09 

 

 


