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COLÒMBIA: El president Álvaro Uribe Vélez va sorprendre amb l'anunci d'autoritzar la 
presència d'un acompanyant internacional, en l'operació de rebuda dels 2 polítics i 4 militars 
que les FARC s'han compromès a alliberar. El mandatari responent a l'exigència de les FARC 
que en la comissió de recepció dels alliberats estigui present un membre de la comunitat 
internacional, va demanar al Vaticà la seva participació en aquesta gestió. Al mateix temps, l'Alt 
Comissionat per a la Pau, Luis Carlos Restrepo, va dir que el Govern autoritza al CICR a 
contractar dins o fora del país, els mitjans logístics que es requereixin per a rebre als alliberats. 
L'anunci del president ha generat escepticisme en els familiars dels retinguts i en el grup de 
“Colombians i Colombianes per la Pau”, que creuen que la invitació al Vaticà pot demorar els 
alliberaments, ja que les FARC des de fa temps han considerat que l'Església Catòlica es va 
“autoexcloure” com a facilitadora per l'acord humanitari, quan des de la Conferència Episcopal 
Colombiana, el seu president Mons. Rubén Salazar Gómez digués als mitjans de premsa, 
després de l'operació “Jaque”, que no es necessitava un acord humanitari. Pel seu costat la 
senadora Piedad Córdoba va dir, que el més convenient és que el Vaticà proposi diversos 
noms dels seus delegats perquè les FARC n’escullin a un. Caracol – Radio, El Tiempo, El 
Nuevo Herald, Radio Santa Fé, El Espectador, 10 -16/01/09 
 
Enmig de l'expectació i les gestions per a l'alliberament, es va donar a conèixer una entrevista a 
Alfonso Cano, màxim dirigent de les FARC, en la qual expressa que el seu moviment guerriller 
té voluntat de dialogar amb l'actual Govern, sobre la base que s'atorguin les garanties 
necessàries pels seus portaveus i reitera la plataforma bolivariana per a un nou govern, 
continguda en 11 punts o demandes, perquè hi hagi a Colòmbia pau amb justícia social i es 
doni la reconciliació entre els colombians. Cambio 16, El Espectador, 10 – 16/01/09 
 
D'altra part, el Premi Nóbel Adolfo Pérez Esquivel va postular a la senadora Piedad Córdoba  
perquè li sigui atorgat el Premi Nóbel de la Pau, al considerar que ha realitzat veritables 
esforços en la recerca de la pau de Colòmbia. Entretant, la senadora va demanar al Govern 
mesures de protecció per al seu equip de treball, després d'un intent frustrat de segrest 
d'Alberto Cienfuegos, un dels seus assessors i membre del grup de “Colombians i Colombianes 
per la Pau”. La senadora va recordar que en el 2006 va ser assassinat Jaime Enrique Gómez, 
membre de la Unitat de Treball Legislatiu de la parlamentària, i ella mateixa ha estat objecte 
d'atemptats contra la seva vida, de segrest i amenaces de mort. El Espectador, Caracol – 
Radio, El Tiempo, 10 – 16/01/09 
 
Pel seu costat, la guerrilla de l’ELN va qüestionar la idoneïtat del CICR per a avançar gestions 
humanitàries a Colòmbia, “per que en el context de la confrontació interna del país va ser 
invalidada pel govern amb l'operació Jaque”. El Comando Central d'aquesta organització 
guerrillera, va dir que el més aconsellable és comptar amb el suport de governs que puguin 
actuar amb criteri sobirà i siguin favorables d'una sortida política al conflicte colombià. Per la 
seva banda, Yves Heller, portaveu del CICR a Colòmbia, va dir a la guerrilla de l’ELN que no 
han de rebutjar a aquesta institució per falta de neutralitat, perquè ella no és la responsable de 
l'ús indegut del seu emblema en “l'operació Jaque”. El senyor Heller es va mostrar esperançat a 
recuperar la confiança dels grups insurgents. INSURRECCIÓN – ELN, El Colombiano, 10 – 
16/01/09 
 
VENEÇUELA: L'Assemblea Nacional de Diputats va aprovar la convocatòria d'un referèndum 
per a introduir en la legislació la reelecció indefinida del president de la República, d'alcaldes i 
governadors. Entretant, el president Hugo Chávez va decidir trencar definitivament les relacions 
diplomàtiques amb Israel, a qui va assenyalar de ser “un cruel persecutor del poble palestí”. El 
govern ja havia expulsat a l'ambaixador d'aquest país i a part de la delegació diplomàtica 
israeliana a Caracas. Per altra banda, el mandatari va anunciar l'inici d'un acord amb Rússia, 
per a l'explotació d'or de la mina Las Cristinas, en un dels jaciments aurífers més gran 
d'Amèrica Llatina. El president va dir que per a l'efecte es constituirà una empresa mixta 
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“VenRus”, que substituirà a l'empresa canadenca Crystalles que actualment realitza l'explotació 
d'aquest mineral en el jaciment esmentat. Radio Nederland, Telesur – Tv, Ria Novosti, 10 – 
16/01/09 
 
EQUADOR: El Govern va anunciar que enfortirà el poder dissuasiu de les seves Forces 
Armades a la frontera amb Colòmbia, enfront de les incursions al seu territori per part de les 
guerrilles de les FARC o fins i tot dels militars colombians. El ministre de Defensa equatorià va 
dir que de moment han estat desplegats sobre la línia fronterera uns 10.000 militars, que seran 
reforçats amb un contingent de 2.000 més i una flota de 24 avions Súper–Tucano, recentment 
adquirits a Brasil. A més, entraran en funcionament 4 radars comprats a Xina. El ministre va dir 
que “al marge de la reacció que puguin adoptar les FARC o qualsevol grup irregular, 
combatrem tota presència estrangera il·legal en el país”. D'altra part, l'ambaixadora d'EEUU a 
Quito, Heather Hodges, va assegurar que la base militar dels EEUU a Manta, serà 
desmantellada abans de novembre del present any. El president equatorià va sol·licitar la 
retirada d'aquesta base, per considerar que no representa cap benefici per al seu país i perquè 
té la certesa que la mateixa ha estat usada per a finalitats diferents per les quals va ser creada. 
Caracol – Radio, El Comercio - Ecuador, El Universo – Ecuador, 10/16/01/09  
 
BOLÍVIA: El president Evo Morales va dir que s'han d'introduir reformes en el sí de l'ONU, 
perquè aquest organisme multilateral tingui independència enfront de les pressions exercides 
pel govern d'EEUU. El mandatari va criticar durament al Consell de Seguretat de l'ONU, al 
considerar que aquest no ha defensat als palestins de l'agressió israeliana i va proposar que la 
seu de l'ONU sigui traslladada a un altre país. D'altra banda, el president Evo Morales va 
anunciar la ruptura de les relacions diplomàtiques amb Israel, en protesta i rebuig al que va 
qualificar com “genocidi del poble Palestí”, a la franja de Gaza. El mandatari va assegurar que 
presentarà davant la Cort Penal Internacional una demanda per genocidi contra autoritats 
israelianes i esmentant amb nom propi al president d'Israel Simón Peres i al primer ministre 
Ehud Olmert; i a més va instar a governs i organitzacions internacionals a rebutjar les 
“actuacions genocides” d'Israel i va reclamar que li sigui retirat a Simón Peres el Premio Nóbel 
de la Pau. Telesur – Tv, Mi Punto, BBC,  10 – 16/01/09 
 
PERÚ: En una multitudinària manifestació pels principals carrers de Lima, la Confederació 
General de Treballadors del Perú, CGTP, va denunciar la persecució política i judicial del 
govern contra 13 dirigents de l'oposició per suposats vincles amb la guerrilla de les FARC de 
Colòmbia. El secretari general de la CGTP Mario Huamán, va dir que les sindicacions es 
desprenen de suposats arxius trobats a l’ordinador de Raúl Reyes, però que la Fiscalia es nega 
a divulgar els mateixos o donar-los a conèixer als advocats defensors dels sindicalistes i líders 
d'oposició al Govern del president Alan García. Mi Punto, La República – Perú, 10 – 16/01/09 
 
BRASIL: El ministre d'Assumptes Estratègics de Brasil, Mangabeira Unger, va revelar que en 
una reunió amb assessors del més alt nivell del president electe d'EEUU, Barak Obama, el 
Govern del seu país va formular la disponibilitat de treballar per la reconciliació entre 
Washington i els Governs de Cuba, Veneçuela i Bolívia, oferiment que serà analitzat pel 
president Obama després de la possessió presidencial. El Nuevo Herald, Mi Punto, 10 – 
16/01/09 
 
ESTATS UNITS: En la primera trobada del president electe Barak Obama amb un mandatari 
estranger, el president de Mèxic Felipe Calderón, va revelar que després d'analitzar les 
tensions regionals a Amèrica Llatina i les relacions bilaterals, el president Obama es va mostrar 
disposat a obrir un “nou capítol en la dinàmica hemisfèrica”. Aquestes paraules posteriorment 
van ser confirmades per la designada Secretària d'Estat Hillary Clinton, al dir que el president 
Obama vol “una nova cara” diplomàtica amb Amèrica Llatina. D'altre costat, diversos 
especialistes nord-americans sobre Cuba, animen al nou Govern a acostar-se al Govern de 
l’illa sense establir condicions, per a obrir el diàleg i que es pugui en el futur assolir la 
“democratització” en la política cubana, sense una pressió externa que generi rebuig. El Nuevo 
Herald, AP, El Tiempo, La Jornada, 10 – 16/01/09  
 


