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COLÒMBIA: L'informe final de l'Alta Comissionada per als Drets Humans de l'ONU, després de 
l'Examen Anual Voluntari al que es va sotmetre el govern colombià, estableix forts 
qüestionaments al considerar deficients els resultats de l'aplicació de la llei de Justícia i Pau, 
principalment en el tema de reparació a les víctimes. Així mateix considera que les mesures 
adoptades pel govern per a combatre la pràctica de les execucions extrajudicials no han assolit la 
reducció d'aquesta pràctica de manera significativa. També condemna les pràctiques conegudes 
com els “falsos positius”, les detencions arbitràries i els tractes degradants i inhumans, comeses 
per membres de la Força Pública. L'informe assenyala l'estat d'indefensió que es troben les 
comunitats indígenes i els grups afrocolombians, enfront de l'acció violenta dels actors del 
conflicte armat que assassinen als seus membres i els treuen de les seves terres. L'Alta 
Comissionada destaca la seva condemna a les pràctiques de segrest per part de les organitzacions 
guerrilleres i la de desaparició forçada realitzada principalment per grups paramilitars i membres 
de la Força Pública. Finalment, l'informe crida a totes les parts del conflicte armat a acceptar i 
acatar íntegrament el Dret Internacional Humanitari, respectant sense excepcions la vida, 
integritat i béns de la població civil. A més insta al Govern a implementar ràpidament mesures 
per a bandejar la pràctica de les execucions extrajudicials, com també per a protegir a defensors 
de drets humans i sindicalistes. Durant el 2009, Colòmbia serà monitorejada per quatre relators 
de Nacions Unides per a realitzar un examen permanent a l'aplicació i preservació dels drets 
humans en el país. Caracol – Radio, BBC, El Tiempo, Cambio, 07 – 13/03/09 
 
El Govern va ordenar la llibertat dels guerrillers “Karina” i “Olivo Saldaña”, desertors de les 
FARC que es van acollir a la llei de Justícia i Pau. Amb aquesta mesura el Govern pretén que es 
converteixin en “gestors de pau”. El cap paramilitar alies “El Alemán” i la portaveu dels 
paramilitars Rocío Arias, demanen al Govern ser inclosos en el mateix programa i rebre els 
mateixos beneficis. D'altra part, el govern colombià a través del ministre de Defensa, Juan Manuel 
Santos, va demanar perdó a les víctimes, familiars i a la nació, per la desaparició i assassinat de 
43 persones, fet ocorregut fa 19 anys a Pueblo Bello, a la regió d’Urabá. Aquests crims van ser 
comesos per grups paramilitars de complicitat amb membres de l'Exèrcit. La Cort Interamericana 
de Drets Humans va condemnar a l'Estat colombià fa tres anys, per aquest crim que encara roman 
en la impunitat. D'altra banda, el passat 6 de març es va realitzar una jornada de protesta i 
denúncia contra la pràctica dels falsos positius, convocada pel moviment de Víctimes de Crims 
d'Estat, MOVICE, la qual es va desenvolupar amb marxes i concentracions a les principals ciutats 
del país i importants ciutats d'Europa i EUA. La protesta va comptar amb el recolzament de 
reconegudes plataformes i institucions defensores dels drets humans a nivell mundial. Pel seu 
costat el Fiscal General de la Nació, Mario Iguarán, va informar que fins a la data s'han obert 
900 processos judicials en els quals estan involucrats més de 1.400 membres de la Força Pública, 
per la desaparició i assassinat de més de 1.300 persones que van ser presentats com a guerrillers 
donats de baixa en combat. Entretant, el Govern va anunciar la renúncia de l'Alt Comissionat de 
Pau, qui es dedicarà a impulsar la campanya de reelecció del president Uribe. Caracol – Radio, 
BBC, El Espectador, 07 – 13/03/09 
 
Un atemptat amb dinamita contra el tub principal de conducció d'aigües potables, va deixar sense 
aquest bé i servei a la ciutat de Villavicencio, capital del departament del Meta. Les autoritats 
van acusar del fet a la guerrilla de les FARC, que de comprovar-se es constituirà en delicte de lesa 
humanitat i una violació flagrant al Dret Internacional Humanitari, ja que els aqüeductes o canals 
de conducció d'aigües potables són béns protegits. Pel seu costat, el representant de les Nacions 
Unides a Colòmbia, Bruno Moro, va considerar que aquest atemptat, igual que l'ús de mines 
antipersona i l'assassinat de 8 indígenes Awá, són senyals que les FARC no estan disposades a 
entrar en un procés de superació del conflicte i molt menys en una etapa de diàleg per a la pau. 
Entretant, el Comitè Internacional de la Creu Roja, CICR, i la Defensoria del Poble van comminar 
a les FARC a acatar i respectar les normes del DIH. RCN - Radio, El Tiempo, El Espectador, 07 
–  13/03/09 
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En carta oberta a la guerrilla de les FARC, el Consell Regional Indígena del Cauca, CRIC, 
proposa un diàleg epistolar amb aquesta organització insurgent, a la qual qüestiona la seva 
conducta d'agressió i violència contra les comunitats indígenes al sud de Nariño. El CRIC fa una 
defensa del dret a la seva cultura, a la seva autonomia, als seus territoris i a la vida i integritat de 
les seves comunitats, consagrat en la Constitució Nacional i en la Carta Universal dels Drets 
Humans. En to emfàtic, declaren que les seves comunitats no participen en el conflicte armat i 
que no participen de cap actor armat, exigeixen que els seus territoris no siguin utilitzats com 
escenari de guerra i li demanen comptes per l'assassinat de 8 indígenes de l'ètnia Awá, reconeguts 
per les mateixes FARC. En la missiva asseguren que no només demanen que no els involucrin en el 
conflicte, sinó que es declaren partidaris de la solució política i la negociació que posi fi a la 
guerra a Colòmbia. D'altra banda el moviment de Colombianes i Colombians per la Pau, CCP, va 
enviar a la guerrilla de l’ELN una primera carta, donant així inici al diàleg epistolar amb aquesta 
organització. CCP en la missiva plantegen a l’ELN que donin mostres inequívoques d'abandonar la 
pràctica del segrest i totes les altres que violen la normativitat humanitària. A més insten a 
retornar al diàleg i la negociació amb el Govern Nacional i reprendre l'Acord Base, que es venia 
dissenyant entre les parts, amb l'acompanyament de la comunitat internacional. ANNCOL, El 
Tiempo, BBC, Telesur –  Tv, 07 –  13/03/09 
 
XILE: A la ciutat de Santiago es van reunir els ministres de Defensa dels 12 països membres de la 
UNASUR, per a crear el Consell de Defensa Sud-americà, CDS, el qual és concebut com un dels 
motors de la integració regional i fonamental per a la cooperació en matèria de defensa. No es 
tracta d'un acord militar multilateral tipus OTAN, sinó que eleva la categoria de defensa als 
plànols de la cooperació i transferència de tecnologies, la capacitació conjunta per a missions de 
pau i elaboració de metodologies per a la transparència en l'adquisició d'armament per part dels 
seus membres. El CDS, en “la seva Declaració de Santiago”, expressa el respecte absolut a la 
sobirania, integritat territorial dels Estats, i el suport a la no intervenció en els assumptes interns 
i a l'autodeterminació dels pobles, així mateix, la Declaració ressalta el propòsit comú de fer de la 
regió una “zona de pau i cooperació”. També es va reafirmar el suport a la convivència pacifica 
dels pobles, la vigència dels sistemes democràtics de govern i la protecció, en matèria de defensa, 
enfront d'amenaces o accions externes o internes, en el marc de les normatives nacionals. 
Igualment, rebutgen la presència o acció de grups armats al marge de la llei, que exerceixin o 
propiciïn la violència. El naixement del CDS va estar antecedit per una forta controvèrsia, 
generada per les declaracions del ministre de defensa colombià, Juan Manuel Santos, que 
aspirava que la tesi de la “legítima defensa”, que el Govern del seu país havia pretès, sense èxit, 
que fos admesa pel grup de Rio i per la OEA quan va intentar justificar la violació de la sobirania 
d'Equador, a l'atacar en el territori d'aquest país un campament de les FARC, fos admesa en 
aquesta ocasió pel CDS. Els Governs de Veneçuela i Equador van reaccionar fortament enfront 
d'aquestes declaracions, a l'instant que el president Hugo Chávez va dir, que si Colòmbia 
realitzava una acció similar a la qual va fer a Equador, immediatament ordenava a les Forces 
Armades del seu país repel·lir l'atac. La cimera constitutiva del CDS reconeix el dret dels seus 
membres a actualitzar i modernitzar el seu equipament de defensa, però sense deixar d'advertir, 
amb preocupació, el creixement en la despesa de Defensa que realitza la regió en el seu conjunt. 
Xifres revelades pel centre d'Estudis per a la Nova Majoria d'Argentina, assegura que la despesa 
va ascendir en el 2008 a 50.000 milions de Dòlars, amb un increment del 25% respecte del 2007, 
sent Brasil amb una despesa de 27.540 milions de Dòlars el primer país amb major despesa, 
seguit per Colòmbia amb una despesa de 6.746 milions de Dòlars i després per Xile amb una 
despesa de 5.395 milions de Dòlars. Finalment. El CDS va acordar establir un “telèfon vermell” 
entre els ministres de Defensa, per a actuar conjuntament en casos d'amenaça a la seguretat 
regional. El Tiempo, El Espectador, Telesur –  Tv, El Mercurio –  Chile, BBC, 07 –  13/03/09 
 


