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COLÒMBIA: La crisi institucional arriba al seu màxim, tan bon punt mitjans de comunicació 
revelessin que a la Casa de Nariño es van portar a terme diverses reunions entre alts 
consellers del President, amb l'advocat del cap paramilitar i narcotraficant alies “Don Berna” i el 
cap paramilitar desmobilitzat Antonio López, Alies “Job”, qui suposadament haurien lliurat 
informació al govern en la qual es demostra que des de la Cort Suprema de Justícia es busca 
involucrar al President i al seu entorn polític amb activitats del paramilitarisme. El President va 
declarar que les reunions no van ser clandestines, i que l'advocat i alies “Job” van lliurar 
informació que està sent avaluada pel DAS. La Cort Suprema de Justícia va reaccionar 
fortament i va qualificar les reunions a casa de Nariño, com un complot del Govern, per a afeblir 
l'acció de la Cort que processa als polítics involucrats amb el paramilitarisme i que són de la 
força política que dóna suport al President. A aquest qüestionament es van sumar els dels 
presidents del Partit Liberal i del Polo Democràtic Alternatiu, com també de nombrosos 
dirigents polítics, sindicals i gremials, que qüestionen que des del govern es promoguin 
reunions secretes amb delinqüents, demostrant amb això que el President no té límit a l'hora de 
protegir als seus amics. El President Uribe es defensa atacant als seus contradictors i acusa a 
l'expresident – César Gaviria d'haver promogut, durant el seu govern, una aliança amb “els 
Pepes” per combatre a Pablo Escobar. Acusa també al Senador liberal Juan Fernando Cristo 
d'haver manejat diners provinents del narcotràfic, per a finançar la campanya presidencial 
d'Ernesto Samper. Igualment assenyala que els Senadors Gustavo Petro, Piedad Córdoba i 
alguns Magistrats de la Cort Suprema de Justícia compren testimonis per a acusar al govern. 
Aquest escàndol esclata en l'avantsala de la visita al país del fiscal cap de la Cort Penal 
Internacional, Luis Moreno Ocampo, i del Jutge de l'Audiència Nacional d'Espanya Baltasar 
Garzón, qui van advertir que tots els responsables dels crims de lesa humanitat han de ser 
jutjats i sancionats degudament, sota pena de que la CPI hagi d'intervenir per a garantir que no 
hi hagi impunitat. Per la seva banda el Jutge Garzón va demanar que es consideri la repatriació 
temporal dels caps del paramilitarisme, que han estat extraditats, perquè responguin pels seus 
crims a Colòmbia. Pel seu costat, el President de la Cort Suprema de Justícia, Magistrat Javier 
Ricaurte, va declarar que la Cort denunciés davant la CPI el complot d'un sector del Govern en 
aliança amb paramilitars per a desacreditar al màxim organisme judicial del país. D'altra part, el 
fiscal Moreno Ocampo, després de reunir-se amb el President Uribe, va dir que el mandatari li 
va expressar el seu compromís de respectar la independència del poder judicial i la seguretat 
que no hi haurà impunitat per als responsables de crims de lesa humanitat. Finalment el fiscal 
va advertir que la CPI es mantindrà atent per a comprovar si Colòmbia investiga i duu a judici 
als principals responsables dels crims en el país, entre els quals estan els processats per la 
“parapolitica”, com també pararà esment a les accions de la guerrilla de les FARC i les seves 
xarxes internacionals de suport. 
 
El President Álvaro Uribe va ordenar demanar la renúncia del general Marco Antonio Pedreros, 
comandant de la Policia a Antioquia, pels seus nexes amb el narcotraficant alies “Don Mario”, 
després que es destapés l'escàndol en el qual també van aparèixer involucrats el director 
regional de Fiscalies del departament d’Antioquia, Guillermo León Valencia Cossio. El Fiscal 
General de la Nació, Mario Iguarán, va anunciar que el seu despatx conformarà un equip 
especial per a investigar a aquestes persones. Pel seu costat l'Alt Comissionat per a la Pau, 
Luis Carlos Restrepo, va revelar que ha estat amenaçat de mort pel narcotraficant alies “Don 
Mario”, al mateix temps que va rebutjar les acusacions del cap paramilitar alies “El alemán”, 
germà de Don “Mario”, d'haver autoritzat treure d'amagat als menors que havia reclutat, per a 
no perjudicar el procés de desmobilització. “El alemán” reconeix haver reclutat 358 menors 
d'edat i que va retornar a 149 a les seves famílies per recomanació del Comissionat de Pau. 
Per la seva banda, el Procurador General de la Nació, Edgardo Enrique Maya, va dir que durà 
davant organismes internacionals el reclutament de menors, per part d'organitzacions al marge 
de la llei si no hi ha resultats en la justícia colombiana. 
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La Comissió de Drets Humans del Senat, en la seva audiència pública realitzada a 
Barrancabermeja, va rebre 168 denúncies en la seva majoria contra membres de l'Exèrcit que 
opera al Magdalena Medio i Sud de Bolívar. El President de la Comissió, el Senador Alexander 
López, va fer una crida al Govern perquè prengui les mesures correctes i que garanteixin la 
integritat de les comunitats i les organitzacions populars i de drets humans a la regió. El 
Senador va destacar que és preocupant que a la ciutat de Barrancabermeja grups armats 
il·legals connectats amb el paramilitarisme i el narcotràfic, patrullin els carrers amb total 
impunitat, aterroritzant a la població. Per la seva banda, la Central Unitària de Treballadors, 
CUT, va denunciar l'assassinat del dirigent obrer i militant del partit d'oposició al govern PDA, 
José Omar Galeano, i exigeix que l'Estat es responsabilitzi perquè aquest nou crim no quedi 
impune. Amb aquest assassinat la xifra de dirigents sindicals eliminats s'eleva a 38 en el que va 
d'any CMI– Tv, El Espectador, Semana, El Nuevo Siglo, Vanguardia Liberal, PDA, El Nuevo 
Herald, Telesur – Tv, BBC, 23 – 29/08/08 
 
BRASIL: El ministre de Defensa, Nelson Jobim, va anunciar que el seu país està dissenyant un 
pla estratègic per a ampliar la capacitat nacional de dissuasió, el qual inclou la reorganització 
de les Forces Armades i l'ampliació de la indústria militar. Va anotar que l'objectiu es correspon 
amb la necessitat que té Brasil d'afirmar-se com a potència en la regió, per això comptarà amb 
una estreta aliança, que ja ha estat establerta, amb el Govern de França. El Ministre va aclarir 
que aquest pla de reestructuració estratègica no es deu a cap amenaça, sinó a promoure les 
capacitats de Brasil de cara al futur. D'altra part, el Govern va llançar una campanya de 
desarmament a les principals ciutats del país, amb la finalitat de retirar 300.000 armes de foc 
dels carrers i així disminuir l'alt índex d'homicidis que cada any es registra a Brasil. El Govern 
ha disposat lliurar com a incentiu entre 60 i 185 dòlars per cada arma de foc que sigui lliurada, 
El ministre de Justícia, Tirso Genro, va dir que la campanya també contempla la promoció 
d'activitats per a enfortir una cultura de pau. Telesur – Tv, BBC, 23 – 29/08/08 
 
EL SALVADOR: És l'únic dels països d’Amèrica Llatina que oficialment manté tropes a l'Iraq. 
La setmana passada va enviar un contingent de 200 soldats mentre que la companyia de 
seguretat privada Blackwater contracta, mitjançant agències subcontractistes, a exmilitars 
salvadorenys per a combatre a l'Iraq. Així ho va revelar la Fundació d'Estudis per a l'Aplicació 
del Dret, FESPAD, que denuncia l'actitud permissiva del Govern enfront d'aquestes empreses 
de mercenaris i la desprotecció social que queden les persones que decideixen signar els 
contractes de serveis a l'Iraq, sense el ple dels requisits que la legislació laboral estableix. 
Referent a això, el President Antonio Saca va dir que el Govern no es fa responsable 
d'aquestes persones, perquè viatgen pel seu compte i risc. BBC, El Mundo – El Salvador, 23 – 
29/08/08 
 
PARAGUAI: El recent possessionat President de la República, Fernando Lugo, va canviar 
gairebé la totalitat de la cúpula militar, com a part de les mesures de depuració del sector 
castrense, desacreditat per constants denúncies de corrupció. Aquesta mesura va afectar als 
comandants d'Exèrcit, Força Aèria, Armada, Policia i altres 15 alts oficials. La Força Pública 
haurà d'enfrontar el repte de superar els alts nivells d'inseguretat com producte d'activitats 
delinqüents, la lluita contra la corrupció en les estructures militars i policials, l'abús de poder 
dels comandaments i enfortir el caràcter cívic i el respecte per la democràcia, tenint en compte 
que històricament els militars han tingut un comportament colpista. Així ho han assenyalat 
acadèmics i polítics afins al nou cap d'Estat. BBC, Diario Popular – Paraguay,  23 – 29/08/08 
 
HONDURES: A la ciutat de Tegucigalpa es va portar a terme una cimera de països pertanyents 
a l'Alternativa Bolivariana per Amèrica Llatina, ALBA, en la qual Hondures va protocolitzar el 
seu ingrés a aquest organisme d'integració del que ja són part Veneçuela, Cuba, Bolívia, 
Nicaragua i Dominica, i al que aspiren integrar-se Haití i Paraguai. El Govern hondureny ha 
puntualitzat que l'ALBA no té propòsits militars, sinó que busca la integració a través del 
comerç amb equitat, la solidaritat i el desenvolupament humà. A la cerimònia, el President de 
Veneçuela Hugo Chávez, impulsor de l'ALBA, va dir que des d'ara Hondures estarà protegida 
per un tractat que li garantís la seguretat energètica almenys per cent anys, doncs la sobirania 
energètica és un dels pilars fonamentals de l'ALBA. Telesur – Tv, La Tribuna - Honduras, El 
Heraldo – Honduras, 23 – 29/08/08 
 


