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VENEÇUELA: El President Hugo Chávez va rebutjar la declaració d'un alt funcionari del 
departament del Tresor d'EEUU, en la qual acusa al Govern de donar suport política i 
econòmicament al moviment xiïta libanès Hizbolá. El mandatari assegura que es tracta d'una 
falsedat per a involucrar a Veneçuela i al mateix President, en activitats de suport a 
organitzacions qualificades de terroristes pels EEUU. L'agència governamental nord-americana 
assegura que funcionaris veneçolans d'origen libanès, han recaptat fons per al sosteniment de 
les activitats d’Hizbolá. Aquesta última organització va emetre un comunicat desmentint al 
Govern d'EEUU. Fins a la data el Govern de Líban no s'ha pronunciat. El President Chávez va 
dir que els EEUU pretenen, amb mentides, sotmetre'l davant la Cort Penal Internacional, 
propòsit que comparteixen amb l'oposició a la revolució bolivariana. Aporrea, Telesur – Tv, ABN 
– Venezuela, El Nacional – Venezuela, El Nuevo Herald – EEUU, Caracol – Radio, 21 – 
27/06/08 

EQUADOR: Enfront de la decisió del Govern de Colòmbia de postergar el restabliment de 
relacions amb Equador a nivell d'encarregats de negocis, el Govern equatorià ha pres la decisió 
de no restablir cap tipus de relació amb Colòmbia. El President Rafael Correa diu que no 
descarta la possibilitat d'interposar restriccions comercials, i que posterga indefinidament el 
restabliment de relacions diplomàtiques fins que Colòmbia tingui un Govern decent amb el qual 
tractar. D'altra banda, el ministre de Defensa, Javier Ponce, va revelar que el seu país ha iniciat 
la compra de 24 avions Super–Tucano al Brasil i 6 avions no tripulats a Israel, a més d'equips 
de comunicacions i radars, per a millorar el control de les seves fronteres, especialment amb 
Colòmbia. Va assegurar a més que no consideren a Perú i a Colòmbia com una amenaça, però 
va reiterar la disposició a defensar la sobirania del seu país de qualsevol tipus d'acció de grups 
regulars o irregulars estrangers en el seu territori. El Colombiano, Caracol – Radio, El Comercio 
– Ecuador, La Hora – Ecuador, CMI – Tv, Telesur – Tv, 21 – 27/06/08 

PERÚ: El General Edwin Donayre, comandant de l'Exèrcit, va reconèixer que existeixen 
converses amb el Govern d'EEUU per a construir una base militar en el departament 
d’Ayacucho. Actualment hi ha en aquesta regió un agrupament de 150 soldats nord-americans, 
fent part de l'operació Nuevos Horizontes 2008, la qual ha estat qualificada pel govern peruà 
com una operació de caràcter humanitari. Sectors d'oposició al Govern han denunciat la 
presència de militars d'EEUU en la població d’Iquitos, lloc on s'avancen treballs de construcció 
d'una base militar. El Govern havia negat la presència dels soldats d'EEUU en el territori, ara 
l'accepta i explica que realitzen obres de construcció d'escoles i llocs de salut. Analistes polítics 
consideren que la presència militar d'EEUU a la regió i amb propòsits en els quals el Govern no 
aporta claredat, incrementa el clima de tensió i la desconfiança ja existents. Pel seu costat, el 
Departament d'Estat dels EEUU, va negar que existeixin plans per a instal·lar una base militar 
nord-americana al Perú, però va afirmar que sí donen suport a les obres de modernització 
d'una base militar a Ayacucho, comandada totalment per personal militar peruà. BBC, El Nuevo 
Herald, EEUU, Telesur, La Jornada – México, Rebelión, El Comercio – Perú, Diario del Sur – 
Nariño, 21 – 27/06/08 

XILE: El Canceller xilè, Alejandro Foxley, va anunciar que el seu país ha decidit proposar la 
candidatura de Bolívia a la Secretària General de la UNASUR, la seu permanent de la qual 
estarà a Quito. Va dir, a més, que Argentina, Uruguai, Veneçuela, Brasil i Paraguai s'han 
expressat favorablement a aquesta candidatura. Actualment Xile exerceix la Presidència 
d'aquest organisme d'integració sud-americà. Pròximament la UNASUR discutirà la constitució 
del Consell Sud-americà de Defensa. Telesur, ABN – Venezuela, El Mercurio – Chile, Caracol – 
Radio, 21 – 27/06/08 
 
NICARAGUA: El President Daniel Ortega va presentar, en un acte públic, a les colombianes 
Martha Pérez Gutiérrez i Doris Torres Bohórquez, qui van resultar ferides en l'atac que 
Colòmbia va realitzar contra un campament de les FARC a Equador, en el qual va morir Raúl 
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Reyes i 22 persones més, entre guerrillers i estudiants d'origen mexicà. Les colombianes han 
estat asilades pel govern de Nicaragua, acte que el Govern colombià considera enemistós i pel 
qual ha enviat una nota de protesta diplomàtica. Durant l'acte el mandatari nicaragüenc va dir 
que el Govern d’Uribe practica el terrorisme d'Estat, i va advertir que no consentirà que 
paramilitars o militars ingressin a Nicaragua per a assassinar a les asilades, ja que aquestes 
actuaren com testimonis de càrrec contra el President Uribe, pel que va qualificar com 
massacre l'atac al campament de les FARC. Pel seu costat el Canceller colombià, Luis 
Fernando Araujo va dir que és inconcebible que se li atorgui la categoria d'heroïnes a dues 
persones pertanyents a un grup terrorista, i va rebutjar els termes que es refereix el president 
Ortega respecte del seu homòleg colombià. Va assenyalar que Colòmbia demanarà en 
extradició a les colombianes asilades, sol·licitud que de produir-se, serà negada pel govern de 
Nicaragua, així ho va afirmar el President Ortega. El Tiempo, CMI – Tv, Telesur, La Prensa – 
Nicaragua, 21 – 27/06/08 
 
ESPANYA: Amnistia Internacional, AI, li va demanar al govern espanyol suspendre les vendes 
d'armes a Colòmbia, fins a tant no es tinguin plenes garanties que no seran utilitzades contra la 
població civil. Portaveus d'aquesta institució humanitària van dir que no és la primera vegada 
que fan aquesta petició i reiteren que Espanya ha d'aplicar les normatives de transparència en 
el compliment de la Llei de Comerç d'Armes, aprovada pel congrés l'any passat. AI insisteix que 
a Colòmbia la violació als drets humans, per part de la Força Publica és sistemàtica i a més la 
venda d'armes a Colòmbia contribuirà en la perpetuació del conflicte armat. Caracol – Radio, El 
país – España, Cadena SER – España, Aporrea, 21 – 27/06/08 
 
COLÒMBIA: L'Església Catòlica va rebre de mans de guerrillers de les FARC, proves de vida 
de l'exdiputat – Sigifredo López, únic supervivent del grup de 12 diputats que van ser 
segrestats, i que van morir en fets que encara no estan esclarits. Per mitjà d'un vídeo, el polític 
clama al Govern i a les FARC remoure els inamovibles per a pactar l'acord humanitari, valora 
també com indispensable la mediació del President Chávez i de la Senadora Piedad Córdoba i 
demana que la seva tasca sigui vista sense biaixos polítics. Entretant la guerrilla de les FARC, 
en un comunicat públic, es dirigeix als soldats de l'Exèrcit i agents de Policia per a convidar-los 
a desertar de les files oficials i incorporar-se a les files insurgents. Insisteixen que la seva lluita 
és pel poder polític i no aquesta animada per interessos personals ni de lucre propi. D'altra part, 
la Fundació País Libre ha iniciat una campanya per cridar l'atenció sobre unes altres víctimes 
del segrest, les quals considera que romanen en l'oblit, i assenyala que la guerrilla de l’ELN té 
en el seu poder a 240 persones, entre les quals es troben algunes amb més de vuit anys de 
captivitat. Segons Olga Gómez, directora de la Fundació, difondre aquesta situació ajudarà a 
sensibilitzar a la societat i contribuirà a que s'exerceixi pressió sobre la guerrilla perquè alliberi 
als segrestats. D'altra banda, la Fiscalia General de la Nació va ordenar la captura de l'Almirall 
de l'Armada, Gabriel Arango Bacci, pels seus vincles amb grups paramilitars i de 
narcotraficants, a qui venia informació sensible, que els capos de la droga utilitzaven per a 
eludir els controls de les autoritats. Les acusacions han estat formulades arran de la confessió 
de diversos caps paramilitars que el van incriminar. L'Alt Oficial ja es troba a la presó i haurà de 
respondre a la justícia. Mentrestant, l'exministre de l'Interior i de Justícia i actual ambaixador de 
Colòmbia a Roma, Sabas Pretelt de la Vega, va ser cridat a rendir indagatòria arran de les 
confessions de l’ex parlamentària Yidis Medina, qui va votar a favor de la reelecció del 
President Uribe a canvi de prebendes i llocs públics, que haurien estat oferts pel llavors 
Ministre de l'Interior. També es va conèixer que la senyora Medina havia estat condemnada a 
una pena de presó de 47 mesos, la qual cosa indica que el delicte va ocórrer i la seva 
realització implica com a mínim a dues parts, la segona part seria el senyor Pretelt de la Vega i 
altres alts funcionaris del Govern, que àdhuc no han estat cridats a comparèixer davant la 
justícia. La Cort Suprema de Justícia, en la seva fallada condemnatòria contra Yidis Medina, 
ordena compulsar el procés a la Procuradoria General de la Nació i a la Cort Constitucional, 
perquè revisi la legalitat de l'acte legislatiu que va reformar la Constitució a favor de la reelecció 
del President Uribe. Aquesta decisió va ser qüestionada pel mandatari, qui estima que la cort 
es va extralimitar en les seves funcions i abusa del seu poder. El President proposa un 
referèndum per a repetir les eleccions de l'any 2006, de les quals va sortir reelegit per a un 
segon mandat. El Nuevo Herald – EEUU, Caracol – Radio, CMI – Tv, telesur – Tv, El 
espectador, RCN – Radio, 21 – 27/06/08  

 


