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COLÒMBIA: La Columna Mariscal Sucre de les FARC va reconèixer mitjançant un comunicat la 
seva autoria en la mort de 8 membres de la comunitat indígena Awa en el departament de 
Nariño, acusant-los de “treballar” i “recollir” informació per a l'exèrcit. En el comunicat de set 
punts expliquen que les “8 persones” realitzaven exploracions a la zona per a situar els 
campaments dels rebels, i després les patrulles militars atacaven “causant la mort de nombrosos 
guerrillers”. L'acció de les FARC va ser repudiada per importants organitzacions i líders 
nacionals i internacionals entre les quals es destaca el pronunciament de la senadora Piedad 
Córdoba qui va considerar el fet com “una ensopegada forta” agregant a més que “són moments 
difícils, però no podem llençar la tovallola”. Referent a això, Craig Johnstone Vice Alt 
Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats va viatjar des de Ginebra fins al 
departament de Nariño a fi de prestar assistència als indígenes desplaçats a conseqüència de 
l'acció de les FARC i dels enfrontaments dels rebels amb l'exèrcit. Els informes de l'oficina 
d’ACNUR a Colòmbia reflexen la crítica situació humanitària que viu el país com a resultat de la 
violència. L'augment del desplaçament en ciutats com Barranquilla, on diàriament arriben entre 
80 i 120 famílies que fugen de la confrontació, va ser denunciat per la Pastoral Social. Per la 
seva banda a Bogotá un grup de 26 famílies desplaçades es van prendre un edifici abandonat al 
centre de la capital per a exigir atenció a les seves peticions, la protesta va finalitzar amb un 
compromís del govern del districte per a oferir-los ocupació a través del programa “Missió 
Bogotá”. Citynoticias – El Heraldo – Radio ONU – Diario del Sur – Anncol – 14-20/02/09 
 
La Junta Internacional de Fiscalització d'Estupefaent (JIFE) de l'ONU en el seu informe anual va 
assenyalar que els cultius de coca a Colòmbia van augmentar en un 27 % durant el 2008, i el 
país contínua ocupant el primer lloc del món en producció de cocaïna amb una capacitat fins a 
600 tones anuals, seguit de Bolívia i Perú on també es va presentar un increment en la sembra 
d'arbustos. L'informe coincideix amb l'estudi elaborat recentment per un grup de líders 
llatinoamericans encapçalat pels expresidents Fernando Henrique Cardozo, Ernesto Zedillo i 
César Gaviria de Brasil, Mèxic i Colòmbia respectivament, qui van recomanar adoptar un 
tractament diferent a l’anomenada “Guerra a les Drogues” declarada des de 1971 pel president 
Richard Nixon, doncs reconeixen el fracàs d'aquesta estratègia. W Radio – La Vanguardia – La 
Nación – El Tiempo – Radio Santafé – 14-20/02/09   
 
Dos avions militars van explotar a diferents llocs del país. El primer va ser un AC-47 al servei de 
la Força Aèria anomenat “fantasma” per la seva dificultat per a ser detectat des de terra, i 
s'encarrega de realitzar tasques d'intel·ligència i atac contra objectius de la guerrilla, el qual es 
va precipitar a terra en un paratge rural del centre del país: El segon era un DC-3 pertanyent a la 
policia que va explotar en un pista de l'aeroport de Medellín. En els fets van morir 5 militars i 7 
més van resultar ferits. Les autoritats militars barallen diverses hipòtesis sobre les causes del 
sinistre, i han ordenat investigacions per a aclarir l'origen dels fets. El Tiempo – El Colombiano – 
La Patria – AP – 14-20/02/09 
 
El Comando Central (COCE) de l’ELN va instar a les FARC mitjançant un comunicat aparegut a 
la seva pàgina oficial a posar fi “a l'enfrontament fratricida” entre les dues organitzacions. Des 
de fa diversos mesos aquestes dues agrupacions rebels s'han implicat en una guerra en diversos 
departaments del país que ha causat la mort de diversos insurgents, a més de nombrosos civils 
que donen suport a un o altre bàndol. Fins al moment no s'ha conegut una resposta de les FARC 
al que l’ELN ha qualificat en la seva declaració com “absurd conflicte”. El Espectador – 
Insurrección – Caracol – Telesur – 14-20/02/09   
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BRASIL: Els presidents de Colòmbia Álvaro Uribe i de Brasil Ignacio Lula da Silva es van reunir 
a Brasília. En una roda de premsa el mandatari brasiler va qüestionar el que va anomenar la 
“dolardependència” i va instar als ministres d'hisenda llatinoamericans a realitzar les 
transaccions comercials en monedes pròpies. Per la seva banda el president colombià va agrair la 
cooperació del govern brasiler en els alliberaments dels ostatges en poder de les FARC, al 
facilitar gran part de la logística que va portar sans i estalvis als alliberats per aquesta guerrilla. 
Folha de Sao Paulo – El Tiempo – El Espectador – El Universal – 14-20/02/09 
 
VENEÇUELA: El Referèndum per a permetre mitjançant una esmena constitucional l'elecció 
indefinida de tots els funcionaris escollits per sufragi universal va ser aprovat en aquest país amb 
més del 54 % del total dels gairebé 12 milions de vots dipositats. Els líders que s'oposaven a 
l'aprovació d'aquesta reforma van reconèixer el triomf dels partidaris del “SI” després de saber el 
resultat oficial. Els observadors internacionals van donar fe de la transparència del procés 
electoral, i Gordon K. Duguid portaveu altern del Departament d'Estat dels EUA va dir que la 
jornada del referèndum va ser “conseqüent amb els principis democràtics”, va agregar a més que 
la possibilitat de tenir per un llarg període en el govern a Chávez era “un assumpte del poble 
veneçolà”, va explicar que als Estats Units “tenim límits de govern, però aquesta és la nostra 
pràctica”. El Nuevo Herald – El Espectador – El tiempo – Telesur – Caracol – 14 – 20/02/09   
 
EQUADOR: El canceller equatorià Fander Falconi va anunciar l'expulsió de Marc Sullivan, 
primer secretari de l'ambaixada nord-americana en la nació andina, acusant-lo d'intromissió en 
assumptes interns de l'Equador al qüestionar els nomenaments de funcionaris de la Unitat 
d'Investigacions Especials (UIE) per part del govern, i li va donar un termini de 48 hores perquè 
abandonés el país. Sullivan es va convertir en el segon diplomàtic nord-americà expulsat pel 
govern de Correa en les últimes dues setmanes després d'ordenar dies enrere la sortida de 
l'agregat Armando Astorga per condicionar la cooperació econòmica al nomenament de 
determinats caps policials. El canceller va informar als mitjans que “tots els elements de la 
cooperació internacional siguin transparents i públics”. El Comercio – El Nuevo Herald – El 
Universo – AFP – 14-20/02/09                     
 

 

 


