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COLÒMBIA SETMANAL

COLÒMBIA: Com un xoc de trens ha estat qualificat l'enfrontament entre els més alts funcionaris 
del Govern, tan bon punt el vicepresident de la República Francisco Santos, declarés que el Pla 
Colòmbia s’ha d’acabar. L'alt funcionari va assegurar que el Pla Colòmbia ja va complir el seu 
paper en el combat a la guerrilla i al narcotràfic i va demanar que es mesuri el cost polític de 
seguir mantenint-lo en relació amb la seva efectivitat real. El vicepresident es va queixar del 
tracte indigne cap a Colòmbia, per part de sectors de la societat civil, d'alguns funcionaris 
governamentals i congressistes nord-americans, que amb el pretext de les ajudes del Pla Colòmbia 
“ens humilien”. Aquestes declaracions van ser desautoritzades pel president Álvaro Uribe, qui va 
assegurar que la lluita contra el narcotràfic i la guerrilla no pot assumir-la només el país. En un 
sentit similar es van pronunciar el canceller Jaime Bermúdez i el ministre de Defensa Juan 
Manuel Santos. Entretant, el representant de l'ONU a Colòmbia, Bruno Moro, sense jutjar 
l'efectivitat del Pla Colòmbia, va dir que Colòmbia ha de redissenyar la lluita contra el narcotràfic 
i va demanar més col·laboració interna del país, com a nivell regional i internacional per a 
superar aquest tema. Per la seva banda, el senador demòcrata Patrick Leahy, un dels més 
influents parlamentaris d'EEUU, va condicionar el desembors de 72 milions de Dòlars en ajuda 
militar a Colòmbia que hagin resultats concrets en les investigacions a les Forces Armades per 
l'escàndol dels falsos positius. Per al senador Leahy la separació del general Mario Montoya, com 
comandant de l'Exèrcit no és suficient per a superar les preocupacions en el Congrés dels EEUU 
per l'aplicació dels drets humans per part de l'estament militar a Colòmbia. El Tiempo, Semana, 
Caracol – Radio, El Nuevo Herald, 14 – 20/03/09 
 
La Procuradoria General de la Nació, en una sentència polèmica, va declarar innocents a nivell 
disciplinari al ministre de Protecció Social, Diego Palacio, i a l'actual ambaixador de Colòmbia a 
Itàlia, Sabas Pretelt de la Vega, per falta de proves en el procés que la Procuradoria els havia 
obert per la seva implicació en l'escàndol conegut com la “Yidispolítica”, en referència a la 
compra del vot que presumptament van fer aquests funcionaris del govern a la llavors 
parlamentària Yidis Medina, perquè votés a favor del projecte de reforma a la Constitució, que va 
introduir la reelecció del president Uribe en el 2006. D'altra part, el Director General de la 
Policia, el general Oscar Naranjo, va dir que s'avancen intenses investigacions per a establir qui 
són els autors de pamflets que han circulat massivament, en els quals s'anuncia una “neteja 
social”, en les principals ciutats del país. Els pamflets amenacen de mort a addictes, 
treballadores sexuals i delinqüents comuns. L'alt oficial diu que darrere de les amenaces podrien 
haver-hi bandes emergents que busquen aconseguir fer-se un lloc en els espais deixats per les 
organitzacions paramilitars desmobilitzades. Caracol – Radio, El Espectador, Vanguardia 
Liberal, La Opinión – Cúcuta, 14 – 20/03/09 
 
Un informe de Medicina Legal revela que a Colòmbia es van cometre 14.038 homicidis durant 
l'any 2008. La majoria de víctimes són homes les edats dels quals estan entre els 20 i els 29 anys. 
L'informe també registra que en aquest mateix any van ser denunciats 10.091 casos de 
maltractament infantil i 56.664 casos de violència intrafamiliar, en els quals les dones han estat 
les més afectades, amb més de 40.000 casos. Caracol – Radio, El Tiempo, El Nuevo Siglo, 14 – 
20/03/09 
 
VENEÇUELA: El president Hugo Chávez, en declaracions a la premsa, va reclamar al Govern de 
Colòmbia una actitud de respecte cap a Amèrica del Sud, alhora que va rebutjar les declaracions 
del ministre de Defensa Juan Manuel Santos, abans que s'iniciés la cimera de constitució del 
Consell de Defensa Sud-americà, CDS. El mandatari va afirmar que si Juan Manuel Santos 
arribés a ser elegit president de Colòmbia, es convertiria en una amenaça per a la regió. D'altra 
part, el president Chávez va desmentir versions de premsa, segons les quals ell hauria ofert l’illa 
de La Orchila, en el mar Carib, perquè Rússia instal·lés una base militar permanent. El 
mandatari va assegurar que el que va oferir al Govern rus va ser que l'Armada i Força Aèria 

Escola de Cultura de Pau: www.escolapau.org 
Butlletí Colòmbia Setmanal: colombiasemanal@yahoo.esEscola de Cultura de Pau: www.escolapau.org 

Butlletí Colòmbia Setmanal: colombiasemanal@yahoo.es Escola de Cultura de Pau: http://www.escolapau.org 
Butlletí Colòmbia Setmanal: colombiasemanal@yahoo.es 



Escola de Cultura de Pau: www.escolapau.org 
Butlletí Colòmbia Setmanal: colombiasemanal@yahoo.esEscola de Cultura de Pau: www.escolapau.org 

Butlletí Colòmbia Setmanal: colombiasemanal@yahoo.es Escola de Cultura de Pau: http://www.escolapau.org 
Butlletí Colòmbia Setmanal: colombiasemanal@yahoo.es 

Russa puguin tocar ports i aeroports veneçolans per a fer escala i repostar, en la mesura que ho 
necessitin. Pel seu costat l'expert colombià en temes de seguretat Alfredo Rangel, va dir que les 
declaracions del president Chávez són una represàlia davant de l'anunci que va fer la setmana 
passada el ministre de Defensa Juan Manuel Santos, segons el qual els avions d'EEUU, que 
haurien d'abandonar la base de Manta a Equador, podran utilitzar els aeroports militars 
colombians. Telesur – Tv, El Tiempo, Caracol – Radio, 14 – 20/03/09 
 
EQUADOR: El comandant de la Marina contralmirant Alan Molestina, va informar que serà 
instal·lat un nou destacament d'aquesta força a la regió d’Esmeraldas, en la frontera amb 
Colòmbia, per a contenir qualsevol incursió de forces estrangeres al territori d'Equador. Pel seu 
costat el ministre de Defensa Miguel Carvajal va dir que uns 3.000 uniformats se sumaran als 
7.000 de l'Exèrcit i 3.541 de la Policia que ja han estat desplegats al llarg dels 720 quilòmetres 
de frontera amb Colòmbia. D'altra part, el general Fabián Narváez, comandant de l'Exèrcit en la 
província de Sucumbíos, va dir que una guerrillera de les FARC havia mort en un combat, amb 
tropes sota el seu comandament, ocorregut en territori equatorià. L'alt oficial va assegurar que no 
permetran cap presència de forces foranes en el seu territori. Finalment, la cancelleria 
equatoriana va revelar que el seu país realitzarà gestions per a promoure la candidatura de 
l'expresident Néstor Kirchner, a la Secretaria General de la UNASUR. Mi Punto, El Universo, El 
Comercio, 14 – 20/03/09 

EL SALVADOR: Després del triomf electoral de Mauricio Funes, candidat presidencial del Front 
Farabundo Martí per a l'Alliberament Nacional, l’ex guerrillera salvadorenya convertida en partit 
polític, després dels acords de pau el 1992, portaveu autoritzats d'aquest partit, van assegurar 
que el nou Govern treballarà per la integració regional en el marc de l'ALBA. Per la seva banda 
el president actual, Elías Saca, de manera sorprenent va anunciar que el seu govern restablirà les 
relacions diplomàtiques amb Cuba, suspeses des de 1959, després del triomf de la revolució 
cubana. Aquesta decisió serà respectada pel govern d'EEUU, així ho va donar a conèixer un 
portaveu del Departament d'Estat. D'altra part, el president de Costa Rica, Oscar Àries, va signar 
un decret executiu que permetrà a aquest país, restablir les relacions diplomàtiques amb Cuba, 
les quals van ser trencades el 1961 per pressions del govern d'EEUU. D'aquesta manera Cuba 
amplia més el seu espectre diplomàtic, el que constitueix un nou cop contra el bloqueig dels 
EEUU a Cuba. Mi Punto, Telesur – Tv, Aporrea, BBC, 14 – 20/03/09 

NICARAGUA: El president Daniel Ortega, va dir que no s’han donat les condicions per a la 
signatura d'un acord amb EEUU sobre la destrucció de 651 míssils terra – aire SAM-7, que 
posseeix l'Exèrcit nicaragüenc. El govern d'EEUU ha ofert equip hospitalari i un programa 
d'ajuda mèdica a canvi de la destrucció d'aquest material. El president Ortega va assegurar que 
seguiran examinant el tema i va revelar que Nicaragua posseeix 1.051 míssils d'aquest tipus, dels 
quals 400 són part de la reserva estratègica de les Forces Armades i que ja estan destinats a la 
defensa de la sobirania nacional. Telesur – Tv, La prensa – Nicaragua, 14 – 20/03/09 

BRASIL: El president Luis Inacio Lula Da Silva, després de reunir-se a la Casa Blanca amb el 
president dels EEUU, Barack Obama, va dir que el mandatari nord-americà té una oportunitat 
històrica per a construir una nova relació amb Amèrica Llatina. El president Lula, li va demanar 
al seu homòleg Obama, una política de major flexibilitat que propiciï un acostament amb Cuba, 
Veneçuela i Bolívia. “Cal que EEUU comprengui que Amèrica Llatina viu una experiència de 
creixement econòmic i una experiència molt rica d'exercici de democràcia”, va concloure dient el 
president Lula. El Nuevo Herald, Mi Punto, 14/03/09 

 


