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COLÒMBIA:  En el debat realitzat en el Congrés, al qual va ser citat el ministre d'Agricultura i 
sobre qui pesa una proposició de Moció de Censura, per l'escàndol en el repartiment de diners 
públics a rics agricultors que han finançat la campanya de reelecció presidencial, el senador 
Jorge Robledo va demostrar amb documents oficials en mà que 45 persones que en conjunt van 
aportar 550 milions de pesos a la campanya de reelecció del president Uribe, havien rebut com a 
contraprestació, del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), la suma de 33.000 milions de pesos en 
subsidis no reemborsables. El parlamentari va comparar tal malbaratament de diners públics per 
a beneficiar amics del Govern, amb les piràmides, mètode fraudulent en el qual s'inverteix poc i es 
guanya molt. Davant l'evidència d'aquesta pràctica corrupta, el president Álvaro Uribe Vélez ha 
hagut d'ordenar la suspensió de pagaments de subsidis d’AIS als grans empresaris agrícoles, per a 
ser traslladats aquests recursos a petits i mitjans empresaris. Aquest escàndol se suma a les 
confessions de l'extraditat narcotraficant i cap paramilitar Miguel Ángel Mejía Múnera, alies “El 
Mellizo”, davant la Unitat de Justícia i Pau de la Fiscalia, qui va assegurar que el president 
Álvaro Uribe ocupa aquest càrrec perquè van ser ells els paramilitars qui van donar i van 
promoure les votacions en els territoris on tenien el control. Aquesta afirmació l'argumenta 
assenyalant l'alt nombre de congressistes vinculats en els processos de la “parapolítica”, els quals 
van resultar escollits amb els mateixos vots que van servir per a escollir al president. El cap 
narco-paramilitar afirma que les organitzacions paramilitars van realitzar la seva activitat de 
contrainsurgència “de la mà del govern”, i assegura que l'ordre de matar a Vicente Castaño va 
sortir de la Casa de Nariño. CMI – Tv, Caracol – Radio, El Tiempo, El Espectador, El 
Colombiano, 24 – 30/10/09 

Alts nivells de tensió han arribat a la crisi diplomàtica entre Colòmbia i Veneçuela, dues 
circumstàncies han contribuït a això: la primera, el segrest i posterior assassinat de 12 ciutadans 
colombians en territori de l'estat de Táchira, qui aparentment integraven un equip de futbol. 
Sobre els motius i els autors hi ha una total confusió, per part del Govern colombià i opositors 
veneçolans del president Hugo Chávez, s'assegura que les víctimes eren venedors ambulants i els 
autors de la massacre guerrillers de l'Exèrcit d'Alliberament Nacional de Colòmbia; per part del 
Govern veneçolà s'assegura que tant les víctimes com els autors de la massacre són membres de 
grups il·legals colombians que han creuat la frontera, en una clara demostració de 
transfronterització del conflicte. El Govern de Colòmbia s'ha queixat de no haver rebut resposta 
al seu oferiment de cooperació, amb les autoritats veneçolanes per a esclarir la massacre. Mentre 
això ocorria es va conèixer que un mes abans, a l'estat de Barinas també havien estat assassinats 
6 colombians, que van ser enterrats en una fossa comuna per no haver estat possible identificar-
los. La segona circumstància es deriva de la detenció de tres agents del DAS, que van ser 
sorpresos per autoritats veneçolanes desenvolupant tasques d'espionatge en el seu territori. El 
Govern de Veneçuela assegura que va confiscar als espies documents importants que donen 
consciència d'un vast pla d'intel·ligència de l'Estat colombià contra Veneçuela i altres països. La 
cancelleria de Veneçuela ha revelat que el pla “de conspiració i desestabilització en contra de 
Veneçuela”, duu el nom de “Plan Falcón”, mentre que el pla contra Equador es diu “Plan 
Salomón” i el de contra Cuba “Plan Fénix”. Aquestes revelacions són part del contingut de la 
Nota de Protesta que la cancelleria de Veneçuela va entregar a la cancelleria de Colòmbia, en la 
qual adverteix que la presència d'agents d'intel·ligència en el seu país, a més de ser un acte 
inamistós, constitueix un acte delictiu a la llum de la llei penal interna i del Dret Internacional, al 
mateix temps que exigeix suspendre immediatament tota activitat que atempti contra la 
sobirania, integritat territorial i estabilitat democràtica de Veneçuela. Per la seva banda i 
sorprenentment, el DAS va qualificar de molt greu i preocupant que el Govern de Veneçuela 
tingui en el seu poder documents secrets d'intel·ligència colombiana, reconeixent amb això 
l'autenticitat dels documents confiscats als agents del DAS, al mateix temps que assegura que el 
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DAS dins de la seva missió, avança tasques de contraintel·ligència en el territori nacional. Telesur 
– Tv, Aporrea, El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, El Nuevo Herald, BBC, 24 – 
30/10/09 

El concepte del Consell d'Estat sobre l'acord militar entre els governs d'EUA i Colòmbia, que serà 
signat el dia d'avui, mitjançant el qual s'estableix la instal·lació de set bases militars d'EUA en 
territori colombià, ha permès conèixer intimitats del mateix, tenint en compte que considera que 
el seu contingut, d'obligatori compliment, resulta desequilibrat per a Colòmbia. En l'acord és EUA 
qui determina les activitats operacionals, que realitzaran els militars nord-americans mentre que 
la part colombiana apareix com a “cooperant”. També estén l'ús i accés dels militars d'EUA a la 
totalitat de les bases militars colombianes, a més d'establir que EUA pot muntar estacions 
receptores per satèl·lit per a la difusió de ràdio i televisió, sense el tràmit o concessió de llicències 
i sense cap cost, a més de l'ús de la infraestructura de comunicacions de Colòmbia, sense cap tipus 
de restricció o control. L'acord “permet que EUA vinculi a observadors aeris d'altres països i que 
siguin ells i no Colòmbia, qui informin sobre les lleis de la nostra nació”. Així mateix, atorgar 
vises preferencials, permetre l'ingrés i permanència de personal militar i civil d'EUA sense 
necessitat de passaport o visa, i exonerar el cobrament de lloguer sobre els béns de propietat de 
Colòmbia que siguin necessaris per a les activitats de l'acord. El Consell d'Estat recomana que 
l'acord sigui renegociat, ja que genera immunitat davant de l'acció de la justícia colombiana en el 
cas que personal d'EUA pogués cometre delictes a Colòmbia. Per la seva banda el Govern 
colombià ha expressat que el concepte del Consell d'Estat no és vinculant, per la qual cosa les 
seves recomanacions no obliguen a modificar l'acord, en aquest sentit el Govern no veu procedent 
presentar el text de l'acord al Congrés, tal com ho va recomanar l'Alt Tribunal. D'altra banda, es 
va conèixer que l'acord militar bilateral haurà de ser ratificat pel congrés dels EUA, mentre que 
en el cas colombià és un assumpte merament governamental. Entretant, el president d'EUA, 
Barack Obama, va autoritzar el desembors de 46 milions de Dòlars per a l'adequació de la base 
militar de Palanquero, la qual és una de les set bases militars colombianes que seran gestionades 
per personal militar d'EUA. El Espectador, El Tiempo, Caracol – Radio, El Colombiano, 24 – 
30/10/09 
 
El Col·lectiu d'Advocats José Alvear Restrepo, va anunciar que interposarà una demanda davant 
l'Organització Internacional del Treball (OIT), contra el Procurador General de la Nació, 
Alejandro Ordóñez, per la resolució que va revocar la destitució de tres coronels de l'Exèrcit que 
estan vinculats a l'assassinat de tres dirigents sindicals en el departament d’Arauca. D'altra part, 
el partit d'oposició Polo Democrático va denunciar l'assassinat de l'advocat i administrador 
d'empreses Jaime López Barros, membre del Comitè Executiu del departament Atlántico, a les 
mans de dos sicaris a la ciutat de Barranquilla. Un comunicat del Comitè Executiu 
Departamental del Polo Democrático a Atlántico, assegura que amb Jaime ja són tres els líders 
assassinats d'aquesta direcció política, sense que fins a la data hagin estat esclarits, a més 
denuncia que deu més dels seus militants han estat amenaçats de mort. Finalment, la Fiscalia ha 
revelat un document en el qual es demostra, a partir de testimoniatges i confessions de 
paramilitars desmobilitzats, que el Bloc Nord dels paramilitars va cometre 497 massacres entre 
els anys 2000 i 2006 en els departaments de Magdalena, César, Atlántico i La Guajira. Tenint en 
compte que, com a mínim, en cada massacre s'haguessin assassinat a tres persones, els 
assassinats en aquesta regió podrien passar dels 1.500. El Heraldo, El Tiempo, El espectador, 
Caracol – Radio, 24 – 30/10/09  

 

 


