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COLÒMBIA: A la crisi institucional per la qual travessa el país, per compte de la parapolítica, la 
corrupció i la penetració del narcotràfic en diferents esferes dels poders públics, se suma la 
crisi a l'interior de l'Exèrcit per la coneixença de la violació sense precedents als drets humans, 
els falsos positius i els crims contra persones innocents als quals feien passar com a guerrillers 
donats de baixa; situació que el Govern intenta acallar tardanament amb la retirada de 27 alts 
oficials, la setmana passada, i la retirada del comandant de l'Exèrcit general Mario Montoya, qui 
serà reemplaçat pel general Gilberto Rocha, que a la data s'ocupava de ser el Director de la 
Fuerza de tarea conjunta Omega. El President Uribe va destacar la carrera militar del general 
Montoya, a qui va qualificar com un dels millors generals de la pàtria, al mateix temps que va 
assenyalar que possiblement els narcotraficants alies “Cuchillo” i alies “el loco Barrera” estarien 
sent protegits per cordons de seguretat de l'Exèrcit. Analistes i polítics pròxims al Govern 
creuen que la “purga” dins de l'Exèrcit no ha conclòs i que s'estendrà a la Policia, a l'Armada i 
per força Aèria. Entretant, el ministre de Defensa Juan Manuel Santos, en una sessió de control 
polític en el Congrés va reconèixer que s'han comès execucions extrajudicials en persones 
innocents, encara que va aclarir que aquests crims es donen en un percentatge molt menor 
que el que s'ha denunciat. Pel seu costat, la Unitat de Drets Humans de la Fiscalia va 
assegurar que avança investigació a 780 persones, la gran majoria vinculats al paramilitarisme, 
per haver reclutat joves que després són assassinats i mostrats per l'Exèrcit com guerrillers 
caiguts en combat. La Comissió Nacional de Reparació i Reconciliació, CNRR, calcula que 
almenys uns 10.000 cossos de víctimes estan sepultats per tot el país. El Espectador, El 
Tiempo, CMI – Tv, VOZ, Caracol – Radio – Telesur – Tv, 01 – 07/11/08 
 
L'Alta Comissionada de l'ONU per als Drets Humans, Navi Pillay, va considerar que les 
desaparicions i execucions extrajudicials, podrien ser jutjades per la Cort Penal Internacional, 
CPI. L'alta funcionària va assegurar que la separació dels seus càrrecs dels militars 
compromesos en aquests crims, no és suficient i que han de ser investigats pels organismes 
judicials colombians, perquè tot indica que aquest tipus de pràctiques no és nou i a més és 
sistemàtica, sota pena de ser jutjats per la CPI de manera complementària. D'altra part, tan bon 
punt el President Uribe desqualifiqués a Human Rights Watch per assenyalar que el Govern 
colombià obstaculitza les investigacions judicials en les quals estan involucrats paramilitars, i 
acusés al director d'aquesta ONG, José Miguel Vivanco, de ser còmplice i defensor de les 
FARC, aquest últim va declarar, que a Colòmbia es cometen a l'any tantes violacions als drets 
humans com totes les ocorregudes durant tota la dictadura d'Augusto Pinochet en el seu país. 
Va agregar que la reacció del mandatari colombià és pròpia d'autoritats que han acumulat tant 
poder i compten amb tan poc control, que ho han concentrat en les seves pròpies mans i s'han 
acostumat a governar gairebé sense critiques. D'altre banda, els senadors Parmenio Cuellar, 
Luis Carlos Avellaneda, Hèctor Heli Rojas, Jaime Dussan i Cecilia López, membres de partits 
d'oposició al Govern, van mostrar en el Congrés “el veritable rostre de la política de seguretat 
democràtica”, recolzant-se en xifres subministrades per la Procuraduría, la Fiscalia i 130 ONG 
de drets humans. Sostenen els parlamentaris que les publicitades 48.000 desmobilitzacions 
voluntàries que el Govern ha presentat, no són tals ni tantes i que moltes d'elles són detencions 
massives i il·legítimes. A més, que des del 7 d'agost del 2002, s'han registrat 13.634 morts fora 
de combat, 10.000 execucions addicionals, 15.000 desaparicions forçoses i 4 milions de 
desplaçats. El ministre de Defensa, Juan Manuel Santos, va sortir en defensa del Govern i va 
assegurar que en els últims sis anys s'han executat 75.500 operacions militars, i d'elles tot just 
831 han merescut crítiques per excessos inadmissibles. Caracol – Radio, El Espectador, La 
Opinión – Cúcuta, El Nuevo Siglo, 01 – 07/11/08  
 
Les ONG`s Comissió Colombiana de Juristes, el Col·lectiu d'Advocats José Alvear Restrepo, 
CODHES, REDEPAZ i Justícia i Paz, van anunciar que acusaran al president Álvaro Uribe, a 
l’ex comandant de l'Exèrcit general Mario Montoya i a l’ex general de la Policia Leonardo 
Gallego, davant la CPI pels crims comesos per la Força Pública durant i després de l'operació 
“Orión”, portada a terme a la Comuna 13 de Medellín a l'any 2002. Pel seu costat la Corporació 
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Jurídica Llibertat assegura que durant aquesta operació militar van ser desaparegudes 128 
persones, que haurien estat assassinades i sepultades en els terrenys propers a la Comuna 13. 
Per altra banda, durant l’encontre entre el president Uribe i les autoritats indígenes, que lideren 
la lluita per la defensa de la vida de les seves comunitats i la recuperació de les terres que els 
han estat robades per terratinents i narcoparamilitars, li van dir que durant els sis anys del seu 
govern han estat assassinats 1.244 indígenes, crims comesos en la seva majoria per policies i 
militars, i a més que 18 comunitats indígenes estan en vies d'extinció com a producte del 
desplaçament forçat i presa de les seves terres ancestrals. En la trobada no es van produir 
acords, per la qual cosa van convenir a establir una taula de treball permanent fins a assolir un 
acord final. Mentrestant “La Minga”, o marxa de protesta continuarà i es dirigirà cap a Bogotà. 
El Nuevo Siglo,  El Colombiano,  01 – 07/11/08 
 
VENEÇUELA: El president Hugo Chávez, va saludar l'elecció de Barack Obama, com a nou 
President d'EEUU, i va dir que aspira a tenir unes relacions diplomàtiques en peu d'igualtat i 
sobre la base del respecte a la sobirania i autodeterminació dels pobles. Pel seu costat el 
president de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, va dir que EEUU ha de reconèixer la nova realitat 
d’Amèrica Llatina i va demanar al nou president d'EEUU aixecar el bloqueig a Cuba. Amb 
similars paraules la presidenta d'Argentina Cristina Fernández de Kirchner, va saludar l'elecció 
del candidat demòcrata Barack Obama. Telesur – tv. 01 – 07/11/08 
 
BOLÍVIA: El president Evo Morales va decidir suspendre indefinidament les operacions del 
Departament Antidrogues dels EEUU, DEA, per la seva intromissió en els assumptes interns de 
Bolívia i per conspirar contra el seu govern, a més de realitzar permanentment tasques 
d'espionatge a funcionaris i oficines governamentals. El mandatari va assegurar que en el 
passat aquesta agència controlava a governs, a militars i policies, i fins i tot van arribar a 
assassinar a nombrosos camperols des de llocs de control que instal·laven il·legalment. El 
Nuevo Herald, El Tiempo, Mi Punto, 01 – 07/11/08 
 
EQUADOR: El president Rafael Correa va anunciar que l'empresa REPSOL haurà d'anar-se’n 
del país, després que fracassessin les negociacions que avança el Govern amb totes les 
empreses multinacionals que exploten hidrocarburs en el territori equatorià. Va dir el mandatari 
que és el país qui sobiranament estableix les condicions i no al revés, com pretén REPSOL, 
per la qual cosa les instal·lacions que tenia aquesta empresa i de les quals s'extreuen 
diàriament 60.000 barrils de cru, seran transferides a una altra que respecti la sobirania 
equatoriana. D'altra banda el president Correa va denunciar la incursió d'un esquadró de 
paramilitars colombià anomenat “Àguiles Negres” en territori equatorià i va ferir a tres ciutadans 
equatorians. El president Correa va exigir al Govern de Colòmbia que reforci el seu control a la 
frontera per a impedir que grups armats il·legals penetrin al territori del seu país. D'altre costat, 
el Govern d'Equador ja va començar a implementar mesures restrictives a l'ingrés de 
colombians, tal com ho venia anunciant el cap d'Estat. Telesur – Tv, El Comercio – Ecuador, El 
Tiempo, 01 – 07/11/08 
 
RÚSSIA: Autoritats del Govern rus van informar que s'iniciarà al Golf de Veneçuela, la 
perforació d'un pou de gas, per a això ja va ser enviat un buc plataforma rus per a aquesta 
tasca. Veneçuela ocupa el vuitè lloc en el món per les seves reserves provades de gas, uns 5 
bilions de metres cúbics. A més, el director de l'agència russa d'energia atòmica, Sergei 
Kirienko, va dir que el seu país ha proposat a Brasil un programa d'exploració i extracció de 
mineral d'urani, com també la venda de tecnologia per a la construcció de centrals nuclears i 
tecnologies de superconducció d'energia elèctrica. Brasil té 350.000 tones de mineral d'urani 
com reserves extretes amb tecnologia que només permet exploracions i extraccions a petites 
profunditats, però amb la tecnologia russa, Brasil podrà arribar a ser una potència mundial com 
a proveïdor d'aquest mineral. D'altra part, el Govern rus va informar que va fer un emprèstit a 
Cuba per 338 milions de dòlars per a compra de béns i serveis russos, els quals seran pagats 
en condicions favorables per a l’illa. Ria Novosti, telesur – Tv, Granma, 01 – 07/11/08 
 
 


