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COLÒMBIA: La senadora Piedad Córdoba ha anunciat que l'operació per a rebre a dos polítics 
ostatges i quatre militars presoners, que les FARC s'han compromès a alliberar unilateralment, es 
portarà a terme a partir del pròxim diumenge, per a això comptarà amb el suport logístic de 
Brasil. El Govern colombià ha aclarit que la participació de Brasil és puntual per a aquest cas i 
que no realitzarà cap tasca de mediació en alliberaments. Pel seu costat, l'ambaixador de Cuba a 
Colòmbia, José Antonio Pérez Novoa, va afirmar que aquests alliberaments es constitueixen en 
un gest important per a una negociació seriosa d'un procés de pau. El diplomàtic va reiterar la 
disposició del Govern de Cuba en la pau de Colòmbia, sempre que el Govern de Colòmbia i les 
guerrilles desitgin la seva participació. El Colombiano, Caracol – Radio, Telesur – Tv, Radio 
Santa Fé, 24 – 30/01/09 
 
El Comando Central de l’ELN, en una carta oberta dirigida a intel·lectuals i personalitats que 
treballen per la pau, expressa el seu interès en la iniciativa d'avançar un diàleg epistolar, que 
contribueixi a posar en l'agenda nacional la recerca d'una sortida política al conflicte. Per la seva 
banda el grup de “Colombians i Colombianes per la Pau”, va expressar la seva disposició a 
iniciar el diàleg epistolar amb l’ELN, tan aviat s'hagi realitzat l'operació d'alliberament que les 
FARC han anunciat. D'altre banda, un mitjà periodístic va revelar que, en els dos últims mesos 
s'han realitzat dues trobades de reconegudes personalitats colombianes, vinculades a diferents 
àmbits de la vida nacional, interessades en la solució política al conflicte, a les ciutats de París i 
Washington. Aquests esdeveniments han comptat amb la participació de parlamentaris d'Uruguai, 
Argentina i Brasil, com també de polítics i acadèmics nord-americans propers al Govern del 
president Barak Obama. Les trobades han rebut suport de la cancelleria de França i de l'Institut 
Nacional de Pau d'EEUU, que actualment està dirigit per importants polítics del partit 
Demòcrata. Assistents a les dues trobades han informat que es busca teixir una aliança a Europa, 
Amèrica Llatina i EEUU per la pau, i que en ambdós esdeveniments els assistents han coincidit 
en les seves apreciacions entorn de que la superació del conflicte ha d'ésser per la via política i 
negociada. Insurrección – ELN, El Tiempo, Telesur – Tv, Cambio, 24 – 30/01/09 
 
A través d'un comunicat, els guerrillers de les FARC reclosos en diferents presons colombianes, 
ratifiquen la seva lleialtat al moviment insurgent i la seva disposició a contribuir en la recerca 
d'una sortida dialogada al conflicte social i armat, al mateix temps que reiteren que l'única forma 
real de bescanvi de presoners és la que resulti d'un acord entre el Govern Nacional i la direcció de 
les FARC. Entretant, un altre grup d’ex guerrillers d'aquest moviment, igualment presos, que 
s'han acollit a la llei de justícia i pau ofereixen informació sobre l'existència de fosses, on estarien 
sepultades persones que han estat executades per les FARC, a canvi de reducció de les seves penes 
o la llibertat. Pel seu costat, el ministre de Defensa, Juan Manuel Santos, va anunciar una forta 
ofensiva militar de l'Exèrcit, en els territoris controlats pel membre del Secretariat Jorge 
Briceño. El funcionari va assegurar que serà bombardejada la regió on es té localitzat al dirigent 
guerriller. Així mateix, el ministre va informar que seran desplegats 27.000 militars al llarg de 
la frontera amb Equador. Aquesta força estarà adscrita a una nova unitat administrativa 
denominada Comando Unificat del Sud, que comptarà amb 26 embarcacions lleugeres de 
combat, 7 naus mitjanes i una nau d'abastiment artillada. D'altra part, el viceministre de Defensa, 
Juan Carlos Pinzón, va informar que durant el 2009 Colòmbia rebrà armes i equips militars, que 
li han costat al país 4.100 milions de dòlars. Va dir el funcionari que, es tracta d'un paquet de 
modernització i actualització de material de guerra, que inclou fragates i submarins reconvertits i 
modernitzats per França i Alemanya, així com la fabricació a Colòmbia de 25 avions per a 
entrenament. A més es rebran 15 helicòpters Black Hawk nord-americans, 5 helicòpters MI-17 
russos, 20 obusos de 105 mm. francesos, 4 avions K-Fir israelianes que són part d'un lot de 24 
(13 nous i 11 reconvertits i modernitzats), 5 avions multipropòsit, 30 vehicles blindats, 12 
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helicòpters d'atac, 60 llanxes ràpides i barques nodrisses lleugeres, a més d'avions Caravan, 
Súper King i un nombre no precisat d'avions no tripulats. El viceministre va destacar que es van 
subscriure convenis de compensació per la compra d'equipament militar, mitjançant els quals 
empreses productores d'armes i equips d'Israel, EEUU, França i Corea del Sud, s'obliguen a fer 
transferència de tecnologia, coneixements i assessoria, al llarg de 10 anys. El Espectador, El 
Tiempo, Mi Punto, Caracol – Radio,  CMI – Tv, 24 – 30/01/09 
 
La Fiscalia va cridar a judici a 10 militars del Batalló d'Infanteria Nº 47 de la Brigada XVII, 
amb seu a Carepa (Antioquia), per la massacre de la Comunitat de Pau de San José de Apartadó, 
ocorreguda el 21 de febrer de 2005. La massacre va ser realitzada conjuntament per militars i 
paramilitars que operaven a la regió d’Urabá, i en la qual van ser assassinats 8 camperols entre 
els quals es trobaven 3 infants. Els militars, entre els quals es troben un coronel i un major seran 
processats per “actes de barbàrie” i “homicidi contra persona protegida”. Pel seu costat, la 
Unitat de Drets Humans de la Fiscalia va revelar, que fins a la data han estat vinculats més de 
1.500 membres de la Força Pública a processos penals per estar compromesos en delictes de 
segrest, desaparició de persones i assassinat de civils a qui presentaven com guerrillers donats de 
baixa en combat. El Colombiano, El Espectador, Telesur – Tv, Semana, Voz,  24 – 30/01/09 
 
L'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats, va sol·licitar formalment a Colòmbia que 
protegeixi “als seus ciutadans indígenes que són víctimes de vexacions, maltractaments i 
assassinats” i que per això són obligats a abandonar els seus territoris ancestrals i fins i tot el 
país. A més va expressar la seva preocupació pel desplaçament forçat que està sent sotmès el 
poble Wayúu, que habiten a la Guajira, per part de grups paramilitars que els expulsen de les 
seves terres i els han forçat a internar-se en el desert o a creuar la frontera amb Veneçuela. 
Situació semblant, afirma aquesta Oficina de l'ONU, estan patint els indígenes de les ètnies 
Arhuaco, Kogui i els Wivam, que junts representen el 45% de la població del departament. A 
Colòmbia hi ha un milió d'indígenes pertanyents a 80 ètnies diferents, de les quals 27 estan 
formades per menys de 500 persones i corren el risc de ser extingides arran del desplaçament 
forçat i expulsió de les seves terres que són sotmesos. CMI – Tv, 24 – 30/01/09 
 
Les presons colombianes travessen per una aguda crisi de drets humans, així ho va poder 
constatar la senadora Piedad Córdoba, que va estar inspeccionant alguns centres penitenciaris 
per petició dels prop de 65.000 presos i preses que van denunciar l’aglomeració, els 
maltractaments i les violacions sistemàtiques dels més elementals drets humans, com són el tracte 
digne, l'alimentació adequada, garanties per a l'estudi i el treball amb la intenció de la 
resocialització, la comunicació amb les seves famílies, l'acostament familiar i fins i tot el dret a la 
defensa processal. El ministre d'Interior i de Justícia, Fabio Valencia Cossio, es va comprometre 
a establir una política de desmilitarització de la guàrdia penitenciària i polítiques per a millorar 
la convivència i resocialització a les presons. D'altra banda, el ministre València Cossio es va 
comprometre a reforçar la seguretat de la senadora Piedad Córdoba, qui ha rebut nombroses 
amenaces de mort, les quals també s'han estès al grup de “Colombians i Colombianes per la 
Pau”. CMI – Tv, El Tiempo, Caracol – Radio, 24 – 30/01/09 
 
BRASIL: En el marc del Fòrum Social Mundial que es porta a terme a Belem do Pará, com a 
contrapart del Fòrum Econòmic de Davos de les grans potències, s'han donat cita en aquesta 
ciutat amazònica uns 4.000 moviments socials de 150 països de tots els continents, que sota la 
consigna “un món millor és possible” debatran els principals problemes que viu el món en 
l'actualitat. En aquesta ocasió es dedicarà especial atenció a la crisi del capitalisme, al genocidi 
del poble palestí, a la fam al món i a la pau mundial. A aquest esdeveniment assisteixen cinc 
presidents llatinoamericans: Evo Morales de Bolívia, Luis Inacio Lula da Silva de Brasil, Hugo 
Chávez de Veneçuela, Rafael Correa d'Equador i Fernando Lugo de Paraguai, mentre que al 
Fòrum de Davos assisteixen els presidents de Mèxic, Felipe Calderón, i de Colòmbia, Álvaro 
Uribe Vélez. Telesur – Tv, Aporrea, O Globo, Mi Punto, 24 – 30/01/09 
 
 


