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COLÒMBIA SETMANAL

COLÒMBIA:  Sense atendre les objeccions i les recomanacions del Consell d'Estat, 
el Govern va signar l'acord de cooperació militar amb EUA que permetrà establir en 
sòl colombià set bases militars nord-americanes, per a posteriorment donar-lo a 
conèixer als mitjans de comunicació. A més del ja conegut per filtracions del text de 
l'acord, ara es pot constatar que la presència de tropes nord-americanes no només  
es donarà en les set bases ja fixades, sinó que poden estar en totes les bases 
militars del país al llarg de la geografia nacional, en compliment de les missions 
operacionals. Igualment podran fer ús de tots els aeroports militars i civils del país, 
sempre que les missions operacionals així ho requereixin. També en la lletra de 
l'acord s'adverteix un nou llenguatge introduint noves denominacions per als bucs 
de guerra d'EUA, que en endavant s’anomenaran “vaixells d'Estat dels EUA”, i els 
avions de guerra s’anomenaran “naus d'Estat dels EUA”. Aquest acord va ser signat 
enmig de fortes oposicions des de diferents fronts. Els països agrupats a la UNASUR 
i a l'ALBA han expressat les seves preocupacions per l'absència de transparència de 
l'acord i perquè les set bases militars nord-americans en sòl colombià genera 
intranquil·litat i desconfiança, tenint en compte que per als propòsits que 
s'anuncien en l'acord, aquestes bases i la presència de tropes estrangeres i l'ús de 
mitjans bèl·lics i tècnics per part dels EUA, són del tot innecessaris, així ho han 
considerat experts en política internacional i caps d'Estat d’Amèrica Llatina. Des de 
diversos sectors de l'opinió pública colombiana, s'estima que establir les bases 
militars constitueix una violació de la sobirania nacional i permet que una nació 
estrangera s’immisceixi en els assumptes interns de Colòmbia. Pel seu costat, 
l'ambaixador d'EUA a Colòmbia, William Brownfield, al defensar l'acord va 
assegurar que no es contemplen activitats fora de Colòmbia i va ressaltar que els 
únics que s'han de preocupar són els narcotraficants i els terroristes i que les 
operacions marítimes que realitzin seran “normalment conjuntes” i en aigües 
internacionals. El diplomàtic va ser emfàtic al dir que “mai, mai el seu país 
participarà en operacions militars, primer, perquè és mala política; segon, perquè hi 
ha restriccions legals del Congrés dels EUA. I principalment perquè les Forces 
Armades de Colòmbia són les més sofisticades de la regió. No necessiten que ningú 
vingui.” Al referir-se a la immunitat diplomàtica i judicial per a les tropes d'EUA a 
Colòmbia, el diplomàtic va assegurar que en els 10 últims anys i durant l'execució 
del Pla Colòmbia han passat 20.000 militars i contractistes i tot just es van 
presentar sis delictes. 

D'altra part, el president de Veneçuela, Hugo Chávez, a l'advertir els riscos que 
suposen les bases nord-americanes en sòl colombià per a la seguretat nacional de 
Veneçuela, va fer una crida a les seves Forces Armades a preparar-se per a la 
guerra, crida que va ser interpretada pel govern de Colòmbia com una actitud hostil 
i com el preàmbul d'accions ofensives per part de Veneçuela. El Govern colombià va 
reaccionar immediatament, va qualificar el llenguatge de guerrer del mandatari del 
país veí i va ordenar a la Cancelleria posar en coneixement de la OEA i del Consell 
de Seguretat de l'ONU, les suposades amenaces de guerra de Veneçuela cap a 
Colòmbia. Dies després en el Parlament de Brasil, on es discutia l'aprovació de 
l'ingrés de Veneçuela al MERCOSUR, sectors polítics adversos a aquesta iniciativa, 
van proposar ajornar la votació perquè aquesta transcorri en un ambient en el qual 
s'hagin equilibrat les tensions colombo-veneçolanes. Aquest ajornament va 
significar un cop dur per a les aspiracions de Veneçuela de fer part del pacte 
econòmic de MERCOSUR, en el procés d'integració d’UNASUR i Amèrica Llatina en el 
qual està altament compromès el Govern del president Chávez, raó per la qual el 
mandatari veneçolà va recollir les seves paraules per a dir que la seva advertència 
ha estat mal interpretada i passar immediatament a assenyalar que Veneçuela no 
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es prepara per a cap guerra, que es prepara per a la defensa de la seva sobirania al 
mateix temps que assegura que el seu país mai atacarà a cap veí, però que si es 
defensarà si fos atacat. Aquest canvi de llenguatge va ser interpretat favorablement 
pel govern colombià, per que ajuda a distensionar les relacions entre els dos països. 
Entretant, el Govern de Colòmbia va revelar haver sol·licitat al Govern d'Espanya 
fer gestions de mediació enfront del Govern de Veneçuela, amb la finalitat de 
redireccionar les relacions diplomàtiques i el retorn a la normalitat de les mateixes. 
Pel seu costat el president de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, va dir que està fent 
gestions per a propiciar un encontre entre els dos mandataris de Colòmbia i 
Veneçuela. El president Lula va dir que obrava per comanda del Govern de 
Colòmbia. El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, CMI – Tv, Telesur – Tv, El 
Nuevo Herald, BBC, El País – España, Cadena SER – España, 31/10/09 – 13/11/09 
 
Ja van arribar al país els últims quatre helicòpters Black Hawk que són part d'un 
paquet de 15 que Colòmbia va comprar a EUA per un valor de 225 milions de 
Dòlars. Un portaveu de l'Exèrcit va dir que aquests 15 helicòpters se sumen a la 
flota de 38 que Colòmbia havia comprat des de 1997, i dels quals tres han estat 
derrocats en combat. L'anunci de l'arribada dels helicòpters es va donar dies abans 
que la guerrilla de les FARC ataqués a una base militar de l'Exèrcit situada als 
afores del nucli urbà del municipi de Corinto, Cauca, tenint com resultat la mort de 
9 militars i resultant ferits quatre més. Aquest atac, considerat pel govern com el 
cop més contundent contra les Forces Armades durant el que va corregut del 
present any, és part d'una ofensiva continuada de les FARC en el departament del 
Cauca, que suma ja més de 50 fustigacions a les tropes de l'Exèrcit acantonades en 
el municipi de Toribío, ha motivat l'ordre del Ministre de Defensa de reforçament de 
l'Exèrcit amb 2.500 militars més per a la regió. D'altra banda, el ministeri de 
Defensa ha creat una nova Divisió d'Exèrcit, conformada per 12.000 militars, que 
serà destinada pel control de la frontera, principalment amb Veneçuela. Aquesta 
Divisió, la número 8 tindrà com a objectiu controlar el tràfic d'armes, drogues i 
trànsit de guerrillers i altres forces delinqüents, van anunciar fonts del ministeri 
aclarint que no té cap missió ofensiva contra països veïns. Entretant, des del costat 
veneçolà i enmig de l'aguda tensió entre els governs dels dos països, el Govern de 
Veneçuela va ordenar el reforçament de la seva frontera amb 15.000 militars. L'alta 
militarització de la frontera és objecte de preocupació a les societats d'ambdós 
països, ja que qualsevol incident podria desencadenar enfrontaments que ningú 
desitja, així ho han expressat dirigents polítics i socials de Colòmbia i Veneçuela. El 
Tiempo, El Espectador, CMI – Tv, El Nuevo Siglo, Telesur – Tv, El Nuevo Herald, 
31/10/09 – 13/11/09 
 
Al concloure el període de set anys que el Govern va mantenir en reserva la 
jurisdicció de la Cort Penal Internacional (CPI), es dóna inici a la plena vigència de 
la CPI com a instrument de justícia subsidiari per a conèixer de delictes de lesa 
humanitat i crims de guerra que cometin els actors del conflicte armat. El Fiscal 
General de la Nació ha dit que de moment la CPI no ha de fer res a Colòmbia, per 
que la justícia colombiana s'ha ocupat de jutjar i processar aquest tipus de delictes i 
crims dins del conflicte intern, posició que ha estat questionada per membres del 
Moviment de Víctimes de Crims d'Estat (MOVICE) i reconeguts juristes i defensors 
de drets humans, que consideren que els alts nivells d'impunitat existents a 
Colòmbia, mereixen que la CPI iniciï processos contra responsables de delictes de 
lesa humanitat i crims de guerra, com són les comeses pel paramilitarisme de 
complicitat amb alts oficials de la Força Pública, els assassinats de civils coneguts 
com els falsos positius comesos per militars; i els quals des d'ara cometin les 
organitzacions guerrilleres tals com el segrest de persones i el reclutament de 
menors de 18 anys. Per la seva banda el representant de l'Oficina de l'Alt 
Comissionat per als Drets Humans, Christian Salazar, va dir que les execucions 
extrajudicials a Colòmbia no són casos aïllats, i que més aviat obeeixen a un patró 
de conducta de la Força Pública, aplicat en tota la geografia del país. El funcionari 
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va demanar al Govern sancionar eficaçment aquest tipus de comportaments. Pel 
seu costat la Central Unitària de Treballadors (CUT), va denunciar que des de l’1 de 
gener d'aquest any a la data, han estat assassinats 31 sindicalistes i va demanar al 
Govern que garanteixi el dret constitucional de lliure associació i el lliure exercici 
dels drets sindicals tutelats també pel dret Internacional. El Tiempo, Caracol – 
Radio, CMI – Tv, 31/10/09 – 13/11/09 

ACLARIMENT: En el nostre Butlletí de la setmana del 17 al 23 d'octubre de 2009, a 
l'informar sobre el Pressupost General de la Nació (PGN) varem dir que la partida per a la 
línia de Defensa equivalia al 14.2% del PIB. Això és incorrecte, ja que equival al 14.2% del 
PGN. Varem ser induïts a l'error al prendre textualment una nota de premsa del diari EL 
ESPECTADOR (22/10/09), que a la vegada prenia com a font un comunicat de premsa del 
Ministeri d'Hisenda. Per això demanem excuses. 

 

 


