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COLÒMBIA: En el marc de la reunió bilateral entre els presidents de Colòmbia, Álvaro Uribe 
Vélez, i de Veneçuela, Hugo Chávez Fredes, per a avançar en l'agenda econòmica, el mandatari 
veneçolà va oferir el seu recolzament a Colòmbia en la cerca de la pau i va considerar encertat  la 
crida del president Uribe a les FARC a cessar les accions violentes per un període de quatre 
mesos, com a pre requisit per a iniciar un procés de diàleg i negociació, i va puntualitzar que no 
és aliat ni dóna suport a les FARC, però tampoc és el seu enemic. Referent a això el president 
Uribe va reiterar la seva proposta, indicant que deixar les armes i la desmobilització seran el punt 
d'arribada, però que el punt de sortida ha de ser el cessament de totes les accions armades. Pel 
seu costat, el Secretariat de les FARC, en una carta dirigida a Colombians i Colombianes per la 
Pau (CCP), va rebutjar la petició del president Uribe, al mateix temps que insisteixen que 
qualsevol pas que es vulgui donar cap a la pau requereix bilateralitat. En aquesta mateixa 
missiva, es comprometen a alliberar unilateralment al cap de la Policia Pablo Emilio Moncayo, 
com un gest en reconeixement a la tasca de CCP i del professor Moncayo, com també per a 
respondre a la sol·licitud i l'interès dels presidents Hugo Chávez i Rafael Correa. En un segon 
comunicat, el Secretariat de les FARC, saluda a la Cimera de les Amèriques, i diu que el 
perllongat conflicte social i armat colombià afecta la convivència continental i demana a la 
Cimera, contribuir en la recerca de camins civilitzats de superació del conflicte i en l'immediat, a 
la concreció d'un acord humanitari per al bescanvi de presoners de guerra i per a protegir a la 
població civil dels efectes de la confrontació militar. En un altre comunicat, també subscrit pel 
secretariat de les FARC, dirigit a les comunitats indígenes Awá, Unipa, Canawari i Acipap, 
lamenta la mort de 8 indígenes Awá a les mans dels seus combatents, les quals atribueix com a 
conseqüència de la utilització que fan les forces oficials de persones civils en operacions de 
contrainsurgència, i expressen la seva disposició a dialogar, per a això han designat tres 
comandants amb la missió de “raonar conjuntament amb vostès fins a trobar un escenari de 
respecte mutu i comprensió que tanqui les portes a qualsevol manifestació de violència en la 
nostra relació”. Gabriel Bisbicuz, líder de la Unitat Indígena del Poblo Awá (UNIPA), va dir 
estar disposat al diàleg i es va declarar a l'espera de l'autorització del Govern per a iniciar el 
diàleg, el qual consideren indispensable i que no es pot postergar. D'altra part, la OEA va 
designar a l'advocat, de nacionalitat argentina, Marcelo Álvarez com el nou cap de la Missió de 
Suport al Procés de Pau amb els paramilitars, en reemplaçament de Sergio Caramagna. El nou 
delegat té una àmplia experiència en processos de pau i en observació de processos electorals. 
Caracol - Radio, ANCOL, Reuters, Diario del Sur – Nariño, ABP, Telesur – Tv, CMI – Tv, Piedad 
Córdoba – Web, 11 – 17/04/09 
 
Enmig d'una encesa controvèrsia, l'Ambaixador d'EUA, William Brownfield, va assegurar que el 
seu país està estudiant la possibilitat d'utilitzar bases militars i aeroports colombians, per a 
substituir les operacions que deixaran de realitzar-se des de la base militar dels EUA a Manta, la 
qual suspendrà les seves operacions abans del mes de novembre. El diplomàtic va assenyalar que 
en cas d'utilitzar-se les bases militars colombianes, aquestes continuaran sota la bandera i 
comandament colombià. El canceller Jaime Bermúdez i el comandant de les FFAA, Fredy Padilla 
de León, minimitzen la importància de tal decisió argumentant que “aquests són part de la 
col·laboració normal en la lluita contra el narcotràfic”. Per la seva banda, dirigents polítics com 
l'exministre de Defensa Rafael Pardo, van considerar inconvenient i a més inconstitucional el 
trasllat de les activitats de la base de Manta a Colòmbia, i van criticar durament al govern 
colombià per avançar aquestes negociacions a esquena del país i perquè consideren que tindrà un 
impacte negatiu en les relacions diplomàtiques amb els altres països de la regió, ja que s'estaria 
permetent l'ús del territori nacional per a accions contra tercers països. El Colombiano, El 
Espectador, El Nuevo Herald, Caracol – Radio, 11 – 17/04/09 
 
La fundació País Libre li va demanar al govern transparència quant al maneig de les xifres sobre 
el segrest a Colòmbia, doncs en els registres d'aquesta ONG solament apareixen 326 persones que 
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romanen segrestades en mans de les FARC i 240 en poder de l’ELN, mentre que el govern maneja 
xifres de 2.801 persones segrestades des de l'any 2006. País Libre va demanar serietat en el 
maneig d'aquest tema si es vol tenir credibilitat. Pel seu costat el Govern, després de depurar les 
seves dades, estableix que els segrestats actualment en el país són només 125. Per altra banda, 
una delegació de 20 parlamentaris britànics i de sindicalistes nord-americans i canadencs, 
després d'escoltar nombrosos testimonis i de realitzar un estudi documental sobre fets de violència 
a Colòmbia, van concloure que no tenen dubtes que el Govern “d'Álvaro Uribe i les forces de 
seguretat” són còmplices de crims de lesa humanitat. D'aquesta manera ho consignen en una 
declaració pública, en la qual asseguren que al retornar als seus països pressionaran perquè es 
posi fi al suport militar i polític al Govern i perquè no hi hagi cap tractat de lliure comerç amb 
Colòmbia fins que els drets humans i laborals siguin respectats d'una manera “internacionalment 
verificable”. El Nuevo Herald, PACOCOL, EFE, El Tiempo, Caracol – radio, El Mundo – 
Medellín, 11 – 17/04/09 
 
PERÚ: En dos atacs de la guerrilla de Sendero Luminoso contra tropes de l'Exèrcit peruà, van 
morir 15 militars i 6 més van resultar ferits en la selva de Vizcatán, en el departament 
d’Ayacucho. Aquests han estat els cops més durs realitzats per aquesta organització, tan bon punt 
des de fa prop d'un any es detectés la seva reactivació quan es considerava extingida. El ministre 
de Defensa Antero Flores Araoz, va dir que respondran els atacs amb major contundència i va 
defensar l'estratègia que està desenvolupant l'Alt Comandament, per a liquidar a Sendero 
Luminoso, al que va qualificar com una organització terrorista al servei del narcotràfic. Això 
últim en raó que des de diferents sectors socials i polítics s'han aixecat veus que qüestionen la 
capacitat i la idoneïtat de la comandància de l'Exèrcit, per a sotmetre al moviment insurgent. El 
Nuevo Herald, Mi Punto, El Comercio – Perú, La República – Perú, 11 – 17/04/09 
 
CUBA: Tan bon punt el president d'EUA, Barack Obama, ordenés l'aixecament d'algunes 
restriccions als viatges i enviaments de diners a Cuba, i que portaveus governamentals 
qualifiquessin la mesura com que “EUA estén una mà al poble cubà”, el líder històric de la 
revolució Fidel Castro, va dir que mai el poble estendrà la seva mà per a rebre almoines i va 
qualificar d'insuficients aquest tipus de decisions, ja que el que cal és aixecar el bloqueig a Cuba, 
mantingut per prop de 50 anys. No obstant això en l'opinió pública internacional, mandataris i 
líders polítics de nombrosos països, van considerar que el president Obama està donant un pas 
transcendental, en el marc d'un nou estil i una nova política en les seves relacions diplomàtiques 
amb el món. Pel seu costat, el president Obama va dir que no demana a Cuba ni a ningú que 
supliqui als EUA, però que “espera que Cuba doni una senyal de que hi haurà canvis” i va 
demanar que “siguin alliberats els presoners polítics” com una mostra  real de voluntat per a 
iniciar el “desglaç” en les relacions. D'altra part, 12 importants ex alts comandaments militars 
d'EUA van enviar una carta al president Obama en la qual reconeixen que tot i la debilitat 
econòmica cubana, el govern de l’illa ha sabut mantenir un ampli suport popular, respondre als 
vaivens de l'economia mundial i oferir accés universal a l'educació i la salut, a més d'haver 
guanyat un apreciable reconeixement i suport internacional. Diuen a més que a Cuba ja no hi 
haurà contrarevolució en un futur previsible, i atès que ja no representa una amenaça per a la 
seguretat nacional, és hora de canviar la política cap a Cuba, perquè l'actual “ha fracassat en 
quant a aconseguir a els nostres objectius”, i van considerar que l'alleugeriment en les restriccions 
per a viatjar i enviar diners a Cuba és un primer pas en “desmuntar l'embargament”. D'altra part, 
els presidents de Colòmbia i Brasil, van anunciar que en la Cimera de les Amèriques demanaran 
l'ingrés de Cuba a la OEA, ja que l'absència de Cuba és una anomalia que ha de ser corregida, 
principalment després que El Salvador i Costa Rica restablissin les seves relacions amb Cuba 
després de 50 anys d'estar suspeses. El Nuevo Herald, Granma – Cuba, El Tiempo, O Globo – 
Brasil, Mi Punto, BBC, 11 – 17/04/09   
 
BOLÍVIA: El vicepresident Álvaro García Linera, va informar que la Policia va desarticular una 
banda de mercenaris d'origen europeu, que pretenia atemptar contra el president Evo Morales i 
altres personalitats del Govern i de l'Estat. Mi Punto, El Nuevo Herald, 11 – 17/04/09 
 


