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COLÒMBIA:  La dirigent política alliberada Ingrid Betancourt, en un simposi sobre víctimes del 
terrorisme a la seu de l'ONU, va demanar un estatus internacional per a les víctimes, com el 
millor mecanisme per a assegurar que les víctimes deixin de ser anònimes i puguin ser 
reparades moral i econòmicament. Entretant a la senyora Betancourt li va ser atorgat el Premi 
Príncep d'Astúries de la Concòrdia 2008, qui va dir que el rebrà en nom de tots els segrestats 
de Colòmbia. A més el Govern de Xile va oficialitzar la postulació del seu nom per a optar al 
Premi Nobel de la Pau. D'altra part, el ministre de Defensa, Juan Manuel Santos va rebutjar 
l'informe presentat per l'ONG “Coordinació Colòmbia, Europa, Estats Units”, el qual assegura 
que en el nostre país existeix una política deliberada, impulsada pel govern, perquè la Força 
Pública cometi execucions extrajudicials. El ministre va reconèixer que existeixen fets puntuals 
de casos d'homicidi en persones protegides, però que no són política institucional i va 
assegurar que el Govern farà una depuració dels arxius d'intel·ligència, en els quals apareixen 
ONG´s com a presumptes col·laboradores d'organitzacions guerrilleres. Per altra banda, el 
director de la Unitat de Justícia i Pau de la Fiscalia, Luis González León, va revelar que en els 
últims 16 mesos, la Unitat al seu càrrec, ha rebut 17 mil denúncies de persones que van ser 
desaparegudes, principalment per part de grups paramilitars, i que s'esperen moltes més 
denúncies en el curs dels pròxims mesos. S'estima que a Colòmbia en els últims 20 anys 
haurien estat desaparegudes més de 25.000 persones. D'altre costat, el cap paramilitar Hebert 
Veloza, alies “HH” va confessar que el seu grup, el Bloc Calima, va assassinar a més de mil 
persones al port de Buenaventura, entre l'any 2000 i 2001. Va dir a més, que el seu grup va 
assolir el control total de les activitats de narcotràfic a la costa Pacifica i que tots els policies de 
la localitat de Calima–Darién rebien una mensualitat pels seus serveis prestats a les 
autodefenses. El Tiempo, CMI – Tv, Caracol – Radio, 06 -12/09/08 
 
EQUADOR: En el marc d'un seminari de la Facultat Llatinoamericana de Ciències Socials, 
sobre les relacions entre Equador i Colòmbia, el ministre de Seguretat d'Equador, Gustavo 
Larrea, va insistir en la proposta del seu Govern de conformar una comissió de cinc països 
amics, escollits de consens per Equador i Colòmbia, perquè verifiquin les condicions de 
seguretat a la frontera comú entre els dos països, i així evitar que es repeteixin fets com la 
invasió de tropes colombianes per a atacar un campament de les FARC a Equador. Va dir el 
Ministre que aquest mecanisme podria ajudar a crear mesures de confiança mútua, com a camí 
indispensable pel restabliment i normalització de les relacions diplomàtiques. La Opinión – 
Cúcuta, La Hora – Ecuador, El Comercio – Ecuador, 06 – 12/09/08  
 
BRASIL: El president Luis Ignacio Lula Da Silva va expressar la seva preocupació per la 
decisió d'EEUU de desplegar la IV Flota en els mars de Centre i Amèrica del Sud, al mateix 
temps que va dir sentir desconfiança del propòsit sanitari d'algunes de les missions d'aquesta 
Flota, quan ningú ha sol·licitat aquest tipus d'ajuda. Va dir a més que se sentia preocupat, 
perquè precisament la Flota anirà on Brasil ha descobert, recentment, jaciments petroliers a la 
seva plataforma submarina. Va explicar el mandatari que aquest tipus de decisions dels EEUU 
justificaven, amb major raó, la necessitat que els governs d’Amèrica del Sud conformin un 
Consell de Defensa, que es faci càrrec de la salvaguarda de la sobirania territorial, enfront de 
qualsevol agressió i per a la defensa dels recursos de la regió. El president Lula va dir que 
aspira que el pròxim govern dels EEUU tingui una política exterior més oberta cap a Amèrica 
Llatina i va advertir que Brasil no tolerarà que l'ordre institucional a Bolívia es trenqui, en una 
clara referència als intents separatistes promoguts per adversaris del Govern d’Evo Morales a 
cinc províncies d'aquest país. El Nuevo Herald, Telesur – Tv,  06 - 12/09/08 
 
VENEÇUELA: Les tenses relacions amb EEUU van arribar a majors proporcions, tan bon punt 
el president Hugo Chávez donés un termini de 72 hores a l'ambaixador d'EEUU a Caracas, 
Patrick Duddy, i ordenés el retorn del seu ambaixador a Washington. Aquesta mesura va ser 
presa en un acte de solidaritat amb el govern del president Evo Morales, després que Bolívia i 
EEUU expulsessin als seus respectius ambaixadors. El President Chávez va advertir que 
podria suspendre els enviaments de petroli als EEUU, si aquest país continua amb la seva 
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política d'intervenir en els assumptes interns dels Estats i de soscavar els processos impulsats 
per governs democràtics que no acaten les directrius de Washington. Dies enrere el president 
Chávez havia estat informat de l'existència d'un pla per a enderrocar-lo, el qual incloïa el seu 
assassinat en el qual estarien compromesos militars actius, altres retirats i comptaven amb el 
suport d'EEUU. L'expulsió de l'ambaixador nord-americà ocorre en el context que la Marina 
veneçolana realitzarà maniobres conjuntes, al mar Carib, amb bucs de l'Armada russa, abans 
de concloure aquest any. L'anunci es va produir, a més, enmig de les creixents tensions UE - 
Rússia - EEUU per la presència de bucs de guerra de l'OTAN a prop de les costes russes al 
mar Negre, suscitades arran del conflicte entre Rússia i Geòrgia. Portaveus del govern rus i el 
propi president Chávez van confirmar que ja es troben en territori veneçolà dos avions 
bombarders estratègics TU – 160, amb capacitat nuclear, els quals faran part dels exercicis 
anunciats. Per la seva banda el govern dels EEUU va expressar que mantindran una atenta 
observació de les maniobres conjuntes entre Rússia i Veneçuela. Mentrestant, la Senadora i 
Exministra de Defensa de Colòmbia, Martha Lucía Ramírez va dir que les maniobres 
constitueixen una amenaça a la seguretat i estabilitat de la regió, i demana al Govern que 
exigeixi explicacions a Veneçuela, sobre el que va qualificar de desequilibri de poders a la 
regió. El Espectador, Telesur – Tv, Aporrea, Caracol – Radio, 06 – 12/09/08 
 
NICARAGUA: En una sorprenent decisió el president, Daniel Ortega, reconeix la 
independència d’Osetia del Sud i d’Abjasia, al mateix temps que va oferir tot el seu recolzament 
a Rússia, sobre la qual segons ell, l'Organització de l'Atlàntic Nord, OTAN, està construint un 
setge militar. Fins a ara només Rússia havia reconegut la independència d'aquestes dues 
províncies separatistes de Geòrgia, el que li ha merescut una condemna unànime d'EEUU i de 
la UE. Experts en política internacional consideren que Nicaragua, en aquest cas, va molt més 
lluny del que no s'han atrevit, fins a ara, Cuba i Veneçuela, la qual cosa representa un salt 
qualitatiu en la política exterior de Nicaragua per les seves implicacions, en el que molts polítics 
i acadèmics coincideixen com és el ressorgiment de la guerra freda, que es creia superada. 
RCN – Radio, Telesur – Tv, Bolsa de Noticias – Nicaragua, 06 – 12/09/08 
 
XILE: Francisco Vidal, portaveu del Govern, va confirmar que organismes de seguretat i 
d'intel·ligència del seu país investiguen presumptes nexes entre el moviment d'indígenes 
Mapuches i la guerrilla de les FARC de Colòmbia. El funcionari va fer la revelació a l'acusar a 
un parlamentari d'haver filtrat aquesta informació als mitjans de premsa, en la qual es destaca 
que la Intel·ligència xilena posseeix informacions segons les quals les FARC haurien donat 
ensinistrament militar a grups d'indígenes Mapuches i de tenir fortes connexions amb dirigents 
del Partit Comunista de Xile, del Front Patriòtic Manuel Rodríguez, FPMR, i del Moviment 
d'Esquerra Revolucionària, MIR. Aquestes informacions haurien estat subministrades pel 
govern de Colòmbia, qui suposadament les va obtenir dels ordinadors de Raúl Reyes. Per la 
seva banda, Ricardo Inalef, representant dels indígenes va denunciar que la dreta i el govern 
xilè pretenen criminalitzar al moviment Mapuche per justificar la militarització del sud del país, 
on es porta a terme la lluita dels indígenes pel dret ancestral a la terra, l'aigua i la vida. També 
pretenen aïllar als Mapuche de la resta de la societat, on les seves lluites tenen nombrosos 
simpatitzants i adherents, va dir Inalef. El Colombiano, CMI – Tv,  El Mercurio – Chile, La 
Tercera - Chile, 06 – 12/09/08  
 
BOLÍVIA: El president Evo Morales va declarar “persona non grata” a l'ambaixador d'EEUU, 
Philip Goldberg, i va instruir al seu canceller perquè notifiqués a l'ambaixador que havia 
d'abandonar el país el més aviat possible. La mesura va ser adoptada tan bon punt el Govern 
comprovés que el funcionari nord-americà va participar en reunions amb polítics de cinc 
províncies que promouen la separació i la negació de tot recolzament a la nova Constitució, 
que serà sotmesa a referèndum en el mes de gener del proper any. El President ja havia 
advertit a l'ambaixador, que no toleraria la seva intromissió en els assumptes interns de Bolívia 
i el va acusar d'instigar els desordres de pobladors de les províncies oposades al govern, que 
han acabat amb nombrosos ferits, morts, destrosses de la infraestructura, preses de camps de 
gas, talls de carreteres i la paràlisi de bona part del país. Pel seu costat el Govern d'EEUU va 
decidir actuar recíprocament i va ordenar l'expulsió a l'ambaixador de Bolívia a Washington. El 
Tiempo, El Espectador, Telesur – Tv, El Nuevo Herald, El Diario – Bolivia, La Razón – Bolivia, 
06 – 12/09/08 


