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COLÒMBIA: En el marc del primer aniversari de la mort de Manuel Marulanda Vélez, la 
guerrilla de les FARC va decretar una aturada armada en els departaments del sud i orient del 
país, afectant sensiblement les activitats de transport de càrrega i persones, com també de 
subministraments d'aliments en els departaments de Nariño, Putumayo, Meta, Guaviare, Vaupés i 
Arauca. Igualment es registra un increment de les accions armades realitzades per aquesta 
organització, les quals en 9 atacs contra la Força Pública van tenir un saldo de 13 militars morts 
i 19 ferits, igual que nombrosos camions incendiats així com la voladura de torres d'energia en 
diferents regions del país. D'altra part, pels carrers de la ciutat de Caracas es va portar a terme 
una multitudinària marxa en homenatge al líder guerriller, convocada per simpatitzants de les 
FARC a Veneçuela, activitat que va ser rebutjada pel govern colombià, a través del Canceller 
Jaime Bermúdez, qui va considerar que aquests actes feien apologia al terrorisme i ferien la 
sensibilitat dels colombians. Pel seu costat, el Secretariat de les FARC en resposta a la tercera 
carta de Colombians i Colombianes per la Pau (CCP), afirma estar a punt per al bescanvi 
humanitari de presoners, per a això ja no exigiran la desmilitarització dels municipis de Florida i 
Prada, en la Vall del Cauca, i designen al membre del Secretariat Pablo Catatumbo i als 
membres del seu Estat Major Carlos Antonio Lozada i Fabián Ramírez, com a portaveus per a 
avançar les negociacions amb el Govern, per a qui demanen les garanties necessàries i proposen 
la participació de la comunitat internacional com a inspectora del bescanvi humanitari. El 
Secretariat, en la missiva, assegura tenir solament en el seu poder a 9 segrestats per raons 
econòmiques, els quals haurien estat retinguts sota la Llei 002 emesa per aquesta organització 
guerrillera, i desmenteixen la xifra de 3.800 segrestats en el seu poder, la qual qualifiquen com 
part de la propaganda oficial per a desprestigiar-los. Així mateix ofereixen lliurar unilateralment 
a les seves famílies les restes mortals del major de la Policia Julián Ernesto Guevara, oficial que 
va morir en captivitat i a enviar proves de supervivència dels 20 militars i policies presoners. 
Finalment sol·liciten a CCP exigir al govern que entreguin els cadàvers de Raúl Reyes i Iván Ríos 
a les seves respectives famílies. ANNCOL, El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, El Nuevo 
Herald, BBC, telesur – Tv, 21 – 30/03/09 
 
El president Álvaro Uribe, en l'obertura del fòrum ideològic del partit de l'U en el qual va ser 
designat l’ex–Alt Comissionat per a la Pau, Luis Carlos Restrepo, com el seu director, va llançar 
una dura ofensa contra les FARC i va tancar tota possibilitat de diàleg de pau amb aquesta 
guerrilla, al mateix temps que va convidar a totes les forces polítiques, incloses les d'oposició, a 
realitzar un acord nacional contra el terrorisme. En sentit contrari es va pronunciar el president 
de la Conferència Episcopal Colombiana, monsenyor Rubén Salazar Gómez, qui li va demanar al 
mandatari no aspirar a una segona reelecció, per què, en les seves paraules, perpetuar-se en el 
poder afebleix la democràcia, i a més no és clar ni net reformar permanentment la Constitució 
Nacional per a permetre que un governant continuï en el poder. El prelat va assenyalar que la fi 
de la confrontació armada ha de fer-se a través del diàleg i la negociació, al mateix temps que 
convida a la societat colombiana a un gran acord nacional per la pau. Per la seva banda, 
l'Assemblea Permanent de la Societat Civil per la Pau va anunciar que enviarà una carta als 
presidents dels països d'Amèrica, amb motiu de la cimera que es realitzarà a Trinidad i Tobago el 
pròxim mes d'abril, en la qual demanarà la implicació dels països del continent per a promoure la 
solució política al conflicte intern colombià, que té una forta tendència a sobrepassar les fronteres 
i representa un repte per a la seguretat regional i un obstacle per a la integració entre pobles 
germans. Entretant, una setmana després d'haver-se signat un acord de cooperació militar entre 
Colòmbia i Brasil, per a la persecució en calent a la guerrilla de les FARC, en una franja de 50 
quilòmetres a costat i costat de la línia fronterera, mitjançant el monitoratge de radars i satèl·lits, 
el govern colombià busca reforçar els acords de cooperació ja existents amb Perú, per a realitzar 
operacions coordinades i conjuntes contra les FARC i el narcotràfic, en el marc d'un acord de 
seguretat regional per a confrontar amenaces comunes, tant en l’Amazonia com en el Pacífic. 
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Caracol – Radio, El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Herald, El Nuevo Siglo, Mi Punto, El 
Colombiano, 21 – 30/03/09 
 
En una sorprenent declaració, el president Álvaro Uribe va assegurar que solament existeixen 22 
casos comprovats de falsos positius i que la Força Pública no es deixarà acomplexar per les 
centenars d’acusacions falses, que l'única cosa que busca és paralitzar l'acció de l'Estat en la seva 
lluita contra el terrorisme. Aquestes declaracions contrasten amb l'informe presentat pel fiscal 
General de la Nació, Mario Iguarán, fa dues setmanes, en el qual assenyala que el seu despatx 
avança 900 processos per falsos positius, en els quals estan involucrats prop de 1.300 membres 
de la Força Pública pel segrest, desaparició i assassinat de 1.400 civils, que van ser presentats 
com a guerrillers donats de baixa en combat. Per la seva banda l'expresident – Andrés Pastrana, 
en entrevista al diari El Nuevo Herald, va demanar cridar pel seu nom als falsos positius, els 
quals va denominar com a “crims d'Estat” i com a comportament indigne de la Força Pública, a 
qui va demanar un major compromís per a respectar els drets humans a Colòmbia. A aquesta veu 
se suma la de la Corporació Nuevo Arco Iris, Human Rights Watch i el Centre per la Justícia i el 
Dret Internacional, qui van demanar en una audiència pública de la Comissió Interamericana de 
Drets Humans (CIDH), la dissolució de cinc partits polítics de la coalició del govern encapçalats 
pel partit de l'U, per la seva greu implicació amb el paramilitarisme que ha derivat en una 
“captura violenta i mafiosa del poder polític”, constituint una amenaça seriosa per a la 
democràcia. D'altra part, la Central Unitària de Treballadors (CUT), va denunciar l'assassinat del 
sindicalista Ramiro Cuadros Roballo, educador afiliat al Sindicat d'Educadors del Valle del 
Cauca (SUTEV), i qui havia estat amenaçat de mort per organitzacions paramilitars. Amb el 
crim d'aquest activista s'eleva a 8 el nombre de sindicalistes assassinats des de l’1 de gener 
d'aquest any. Presidencia, El Tiempo, El Nuevo Herald, RCN – Radio, Telesur – Tv, El 
Colombiano, El Nuevo Siglo, 21 – 30/03/09  
 
Finalment, la Minga humanitària de la comunitat indígena Awá que va iniciar el passat 23 de 
març la marxa cap a la zona muntanyenca en el departament de Nariño, per a buscar els 
cadàvers dels indígenes assassinats per les FARC i per grups paramilitars, van trobar els cadàvers 
de 7 dels seus membres, els quals seran sotmesos a anàlisis per a establir les circumstàncies de 
les seves morts, per part de Medicina Legal. Dirigents de la Minga van afirmar que excepte els 
rigors de la selva i el penós de la recerca dels seus companys desapareguts, no han estat objecte 
de fustigacions per part dels grups armats, que tenen presència en aquesta regió. D'altra part, 
l'Agència Presidencial per a l'Acció Social i la Cooperació Internacional va denunciar que després 
dels forts enfrontaments entre una columna del Front Cimarrón de la guerrilla de l’ELN amb la 
banda paramilitar “Els Rastrojos”, en la regió del bajo Baudó, en el departament del Chocó, està 
afectant a la comunitat indígena Embera. Segons aquesta Agència governamental, membres de la 
banda “Els Rastrojos” han ultratjat sexualment a diverses dones de la comunitat, destruït els 
seus habitatges i l'escola, a més de saquejar les seves pertinences. Caracol – Radio, Diario del Sur 
– Nariño, El País – Cali, El Nuevo siglo, 21 – 30/03/09 
 
EQUADOR: El cap de la Missió de la OEA per al restabliment de les relacions diplomàtiques 
entre Colòmbia i Equador, Víctor Rico, després que realitzés una inspecció en la zona fronterera 
comuna, es va declarar gratament sorprès per la política de refugi que avança el govern 
d'Equador, en la qual la prevalença dels drets humans és notable i als refugiats s’els tracta com 
un compatriota més. L'alt diplomàtic va dir que aquest esforç requereix suport i recolzament 
internacional. Caracol – Radio, Mi Punto, Efe, 21 – 30/03/09 
 
VENEÇUELA: La cimera de Ministres d'Economia i Finances dels països impulsors del Banc del 
Sud: Veneçuela, Argentina, Bolívia, Brasil, Equador, Uruguai i Paraguai, van acordar constituir 
un capital inicial de 10.000 milions de Dòlars, que seran destinats per a enfortir la cooperació i el 
desenvolupament dels països membres. El Banc del Sud és una alternativa al Banc Mundial i al 
sistema de crèdit privat internacional. Telesur, Tv, Aporrea, 21 – 30/03/09 


