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COLÒMBIA: La senadora Piedad Córdoba va revelar que un país sud-americà, distint a 
Equador i Veneçuela, donarà suport a l'operació de rebuda dels ostatges que les FARC s'han 
compromès a alliberar i va assegurar que l'operatiu ja s'ha engegat. Per la seva banda l'Alt 
Comissionat per a la Pau, Luis Carlos Restrepo, va dir que el Govern no accepta la participació 
del congressista nord-americà James McGovern com a garant en l'operació per a rebre als 
ostatges i va negar que una proposta en tal sentit li hagi estat formulada. No obstant això, el 
grup de “Colombians i Colombianes per la Pau” va insistir que la proposta va ser plantejada 
públicament per la senadora Piedad Córdoba en el curs d'aquesta setmana. Telesur – Tv, 
Caracol – Radio, Presidencia, El Espectador, 17 – 23/01/09 
 
Funcionaris de la Fiscalia General de la Nació van revelar a un mitjà de comunicació part d'una 
investigació, segons la qual en el 2006 un cap de columna del Frentre Domingo Laín de la 
guerrilla de l’ELN a Arauca va fer un pacte amb un oficial de l'Exèrcit, per a intercanviar 
informació amb la finalitat d'atacar a la guerrilla de les FARC a la regió. L'informe ha deixat 
dubtes, perquè mentre es revelen detalls de les suposades comunicacions entre el guerriller i el 
militar, només s'esmenta el nom del primer i s'oculta la identitat de l'oficial i s'omet si sobre 
aquest pesa alguna investigació penal o disciplinària. D'altra banda, el narcotraficant i cap 
paramilitar Miguel Ángel Mejía Múnera, alies “El Mellizo”, en la seva compareixença davant la 
Fiscalia, va confessar que l’exgovernador d’Arauca Julio Enrique Acosta Bernal, actualment 
pròfug de la justícia, durant el temps que va ser mandatari departamental va tenir 
comandament en l'estructura paramilitar coneguda com “Bloque Vencedores de Arauca”, i que 
a més va entregar una llista de 50 persones que havien de ser assassinades, per ser 
presumptament membres de les guerrilles de les FARC i de l’ELN, entre els quals es trobaven 
els noms d'alguns funcionaris departamentals i que en efecte van ser assassinats pels 
paramilitars. D'altra part, el comandant de les Forces militars, general Freddy Padilla de León, 
va informar que han estat destituïts dels seus càrrecs 10 oficials i un suboficial que van 
pertànyer al Batalló La Popa, amb seu a Valledupar, unitat militar que ha resultat investigada 
per la presentació de falsos positius. La fiscalia avança processos d’investigació pel 
reclutament i posterior assassinat d'almenys 150 civils per part de militars d'aquest batalló 
durant el 2008, que després van ser presentats com guerrillers donats de baixa en combat. Els 
militars cessats seran investigats penal i disciplinàriament. També fonts del Comando de 
l'Exèrcit van informar que la Brigada Mòbil 15, que operava al Nord de Santander, ha estat 
dissolta per haver protagonitzat nombrosos fets de falsos positius a la regió d'Ocaña. En el seu 
reemplaçament s'ha constituït la Brigada Mòbil 23 integrada per personal nou i capacitat en 
drets humans. El País – Cali, Semana, El Tiempo, Radio Santa Fé,  ANNCOL, 17 – 23/01/09  
 
La Comissió Assessora de Relacions Exteriors, integrada pels expresidents, ex cancellers i 
alguns congressistes, va instar al Govern a esforçar-se més en la normalització de relacions 
diplomàtiques amb Equador i va recomanar un gir radical en l'aplicació dels drets humans a 
Colòmbia, per a superar els impediments interposats pel partit Demòcrata dels EEUU a 
l'aprovació del TLC. El president Barak Obama, abans de la seva investidura, havia condicionat 
el TLC a un millorament en els drets humans i al respecte a la vida dels sindicalistes a 
Colòmbia. El Tiempo, Caracol – Radio, Mi Punto, 17 – 23/01/09 
 
VENEÇUELA: Dies abans de la seva possessió el president d'EEUU Barak Obama, va acusar 
al president Hugo Chávez d'impedir el progrés d'Amèrica Llatina i de donar suport a la guerrilla 
de les FARC. Aquesta declaració va ser rebutjada pel canceller de Veneçuela Nicolás Maduro, 
qui va exigir una rectificació. Pel seu costat el president Chávez va exigir respecte al mandatari 
nord-americà i va reiterar la seva disposició a sostenir relacions amb EEUU en termes de 
respecte i igualtat. D'altra part, el govern del Marroc va acusar al president Chávez de participar 
en “les campanyes bèl·liques” del Frente Polisario i d'haver multiplicat els “actes hostils” contra 
el país i la seva integritat territorial, raons per les quals El Marroc va decidir tancar la seva 
ambaixada a Caracas. Aquesta decisió va ser presa tan bon punt Veneçuela establís relacions 
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diplomàtiques formals amb el Govern de la República Àrab Saharaui Democràtica, per mitjà de 
l'ambaixada veneçolana a Alger. El Mundo – Medellín, Telesur – Tv, El Nuevo Herald, 17 – 
23/01/09 
 
PANAMÀ: El govern de Colòmbia va enviar a Panamà a alts funcionaris d'intel·ligència per a 
avaluar amb organismes d'intel·ligència de Panamà, les evidències sobre la presència de les 
FARC en el territori d'aquest país. Els funcionaris colombians van entregar un dossier sobre els 
fronts guerrillers que operen a la zona fronterera així com informació sobre presumptes plans 
d'establir milícies guerrilleres, les quals s'encarregarien d'adquirir armes i reclutar combatents. 
Les autoritats de Panamà han expressat la seva preocupació enfront de la notòria presència de 
les FARC en el seu territori, a l'instant que en l'any passat es van registrar tres enfrontaments 
entre la Policia fronterera i guerrillers de les FARC. Caracol – Radio, La Prensa – Panamá, 17 – 
23/01/09 

XILE: El cap de l'Exèrcit de Xile, Oscar Izurieta, va declarar que el seu país no té cap 
preocupació, enfront de l'anunci del Govern de Perú de disposar-se a adquirir material bèl·lic 
per un valor de 650 milions de dòlars, fins el 2011. Va dir l'alt funcionari que “si Perú decideix 
millorar les seves capacitats militars, està en el seu dret de fer-ho”, i va reclamar igual dret per 
al seu país. D'altra part, el Parlament xilè va aprovar la incorporació de Xile a la Unió de 
Nacions Sud-americanes, UNASUR. El Canceller xilè Alejandro Foxley, va agrair al Parlament i 
especialment als parlamentaris de l'oposició que van aprovar l'ingrés de Xile a la UNASUR 
malgrat que es mostraven poc inclinats a fer-ho, perquè consideraven que l'organisme és una 
plataforma d'ús exclusiu del president veneçolà Hugo Chávez. Mi Punto, El Mercurio, 17 – 
23/01/09 

EQUADOR: El ministre de Relacions Exteriors, Fander Falconí, va signar un conveni amb la 
representant de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), Martha 
Juárez, mitjançant el qual 50.000 colombians, que per causes del conflicte intern colombià 
s'han vist obligats a creuar la frontera, obtindran l'estatus de refugiats, la qual cosa els permetrà 
beneficiar-se de polítiques econòmiques i socials, les mateixes que gaudeixen els equatorians. 
Pel seu costat la senyora Juárez va assegurar que “Equador posseeix la primera política de 
tota Amèrica Llatina en la qual als refugiats no només se'ls dóna la possibilitat d'accedir al 
territori, rebre asil, sinó que és una política inclusiva i d'integració”. El Tiempo, El País – Cali, El 
Universo – Ecuador, El Comercio – Ecuador, 17 – 23/01/09 

EL SALVADOR: El president Elías Saca va autoritzar l'enviament de 50 militars més al Líban, 
per engrossir la força de Cascos Blaus que l'ONU ha portat en aquest país. Amb aquest 
enviament El Salvador completa un total de 102 militars sent part de la FINUL. El Salvador ha 
retirat 200 soldats d'Iraq, al considerar que ja han complert la seva missió. Mi Punto, 17 – 
23/01/09 

 
 


