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FALSOS POSITIUSFALSOS POSITIUS    ..    

Demanden Santos i Uribe per “falsos positius"
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L’advocat i periodista Felipe Zuleta va anunciar una demanda contra el president Juan Manuel Santos i l’exprimer mandatari Álvaro Uribe  
Vélez per la seva presumpta responsabilitat penal en el denominat “escàndol dels falsos positius".
Zuleta va dir a RCN La Radio que presentarà el text de la demanda durant els pròxims dies davant la Comissió d’Acusacions de la  
Cambra de Representants, però va advertir que en aquest organisme els demandats seran exonerats, per la qual cosa portarà el procés 
davant el Tribunal Penal Internacional.

Felipe Zuleta argumenta que tant Santos com Uribe sabien que es produïen execucions extrajudicials i, per això, creu que han de 
respondre penalment davant les autoritats nacionals i internacionals. http://www.rcnradio.com/noticias/judicial/15-08-10/demandan-
santos-y-uribe-por-falsos-positivos

EDUCACIÓEDUCACIÓ    .  

La “guerra” assola escoles a Medellín

CONFLICTE. Els grups armats que omplen de violència la ciutat no respecten, ni tan sols, els infants. A part que els vinculen a 
les seves activitats, els impedeixen estudiar. Els esforços de l’alcaldia no han aconseguit solucionar el problema.

Divendres 13 d’agost de 2010.

Foto: Mauricio Builes
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El darrer gran episodi de la violència a Medellín va ser un tiroteig al barri Juan XXIII, a la Comuna 13, dimecres passat. Des de les 2.00 
h, nins de grups armats que volen controlar el territori per quedar-se amb els diners d’extorsions i de la venda de droga varen començar  
a disparar-se.

L’enfrontament d’aquella hora va ser curt, però va tornar a rebentar cap a les 13.00 h i va prendre amb tanta intensitat que els habitants 
d’aquest barri i de La Quiebra, La Divisa i Altos de la Virgen varen preferir tancar-se fins que acabàs.

El tiroteig va ocórrer al voltant de l’escola Estela Vélez, on devers 250 infants de primària varen quedar atrapats. Però no és la primera 
vegada que la violència de Medellín afecta els joves estudiants i els mestres.

Testimonis de professors, alumnes i mares preocupades donen fe que la situació torna a ser normal. Aquests atacs formen part del que 
la Personería municipal denomina "escenari de violència indiscriminada i generalitzada", que s’ha configurat a la ciutat.

Qui dispara?

Sovint,  els  infants  queden en el  foc  creuat  que provoquen "dos tipus  de conflictes violents  que s’entrecreuen",  segons explica  la 
Personería. D’una banda, provoquen violència bandes i  combos que volen controlar la població dels barris. De l’altra,  agrupacions 
armades derivades dels paramilitars i del narcotràfic volen expandir-se cap a altres regions del departament.
La Policia Metropolitana i la Secretaria de Govern diuen que els grups armats poden ser en total 227 i el Ministeri de l’Interior i de  
Justícia calcula que són 308. La meta d’aquests grups és, en resum, quedar-se amb les rendes legals (comerç i serveis) i il·legals  
(extorsions i comerç de drogues il·lícites). "Majoritàriament —diu  la Personería— tenen l’origen en les dècades dels anys 80 i 90 del 
segle passat i han sofert les metamorfosis pròpies de l’evolució del conflicte armat a la ciutat". És a dir, varen començar quan hi havia el  
càrtel de Medellín, després varen formar part de l’Oficina de Envigado i, més tard, dels blocs paramilitars Cacique Nutibara i Héroes de 
Granada. Molts es varen desmobilitzar, però des del 2007 varen empunyar armes una altra vegada i varen començar a lluitar pel control  
del narcotràfic. . Llegiu la nota completa

PERIODISTES I LLIBERTAT D’EXPRESSIÓPERIODISTES I LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ    .  

"A Jaime el varen matar per pensar i parlar d’una manera diferent", Marisol Garzón

Per Carlos García, periodista de Semana.com. Càmera: Arturo Martínez

http://semana.com/noticias-nacion/guerra-azota-escuelas-medellin/143014.aspx


                                                            

Marisol Garzón, hermana del periodista asesinado Jaime Garzón

VÍDEO. Fa 11 anys varen assassinar el periodista i humorista Jaime Garzón. Marisol, la seva germana, el recorda com un gran pedagog  
que va ensenyar a pensar al poble colombià.
Dijous 12 d’agost de 2010
Mirau el vídeo aquí

MULTINACIONALSMULTINACIONALS    ..    
Societats transnacionals contra pobles indígenes. Febre de l’or a Colòmbia

Laurence Mazure

Dijous 12 d’agost de 2010
"De què viurà Bolívia si no explota els seus recursos naturals?", es demanava recentment el president bolivià, Evo Morales. Amb l’alça 
de les cotitzacions de les matèries primeres, els governs llatinoamericans no han vacil·lat a reforçar un model d’ acumulació que és, però, 
crític. Mentre l’objectiu d’uns és millorar el nivell de vida dels ciutadans, altres, en canvi, volen atreure el capital extern. Aquest també és  
el cas de Colòmbia.

http://www.youtube.com/watch?v=w06NK66f4HA&feature=player_embedded


                                                            

Alto Guayabal, als confins de les províncies d’Antioquia i Chocó, al nord-oest de Colòmbia. El 30 de gener de 2010, abans de l’alba, les 
Forces Armades colombianes varen llançar una ofensiva contra l’habitatge tradicional d’una família indígena del poble d’Embera Katio. 
Varen assassinar un infant de 18 mesos, varen ferir quatre persones, varen destruir cultius de subsistència i varen esquart erar animals 
domèstics. L’Exèrcit va parlar immediatament d’un "error" en la persecució de guerrillers de les Forces Armades Revolucionàries de  
Colòmbia (FARC). Per a les organitzacions indígenes del país, es tracta d’un altre capítol en l’ofensiva de les societats transnacionals 
mineres a Colòmbia. El  bombardeig va afectar una de les comunitats que envolten el  puig  Careperro, muntanya "sagrada" que la 
companyia nord-americana Muriel Mining Corporation, atreta per la presència de mineral aurífer, té com a objectiu. Pur atzar?

Els Embera Katio, desplaçats l’any 2000 pel conflicte armat intern, actualment intenten tornar a les seves terres ancestrals, emparats per  
la Constitució de 1991, que els autoritza a fer-ho. Durant la seva absència, l’agència governamental Ingeominas va lliurar nou llicències 
d’exploració i explotació a Muriel Mining Corporation, sense preocupar-se pels procediments de consulta a les comunitats, prevists, però,  
per la llei. Segons William Carupia, portaveu de l’Organització Indígena d’Antioquia (OIA), fa dos anys que la comunitat indígena pateix 
“un altre desplaçament forçat" [1].

En un país on la Justícia dóna suport amb massa freqüència a la dominació dels poderosos, la Cort Constitucional va arbitrar, el 29 de  
març de 2010, a favor de les comunitats índies i afrocolombianes de Chocó i Antioquia; va fer jurisprudència quant a la confirmació dels 
drets constitucionals específics de les comunitats,  i  va emfatitzar l’obligació de tothom —incloses les societats transnacionals— de  
respectar els procediments legals i els imperatius de protecció de la biodiversitat [2].  Va ser un avanç important, ja que enfront dels 
Embera Katio hi havia els representants dels ministeris de l’Interior i de Justícia, de Medi Ambient, de Defensa, d’Assumptes Socials i de  
Mines i Energia, així com les Forces Armades del país. Un comitè que ni l’atzar no hauria pogut reunir... Llegiu la nota completa

JUSTÍCIAJUSTÍCIA.

Presenten davant el Tribunal Penal Internacional la primera demanda contra Álvaro Uribe.

Foto: elnuevodia.com.co

http://www.omal.info/www/article.php3?id_article=3188
http://www.omal.info/www/article.php3?id_article=3188#nb2%23nb2
http://www.omal.info/www/article.php3?id_article=3188#nb1%23nb1


                                                            

El representant Iván Cepeda va remetre a aquest Tribunal un procés en el qual el Congrés ja havia absolt l’expresident.

El  Pol Democràtic Alternatiu (PDA) remetrà al Tribunal Penal Internacional (CPI) una sentència absolutòria de l’expresident Álvaro 
Uribe.

El  Pol Democràtic Alternatiu (PDA)  es va remetre al Tribunal Penal Internacional el primer procés en el qual, després de deixar el  
poder, va ser absolt l’expresident Álvaro Uribe Vélez.

El ple de la Cambra de Representants decidí arxivar un cas en el qual l’excap d’Estat era processat per injúria i calúmnia, després que el 
2002 —durant un Consell de Seguretat a Carepa (Antioquia)— l’expresident acusàs la comunitat de San José de Apartado i el pare 
Javier Giraldo d’auxiliadors de la guerrilla. Després d’això varen ser assassinats 20 habitants d’aquest municipi.

Quan es va tenir notícia de la declaració esmentada, el demanden davarent la Comissió d’Acusacions per injúria i calúmnia; però queda 
absolt.

Per això, el Pol Democràtic Alternatiu va sol·licitar les còpies del cas esmentat i va anunciar la seva immediata tramesa al Tribunal Penal  
Internacional.
El representant Iván Cepeda va explicar que seria la primera vegada que una investigació de la Comissió d’Acusacions de la Cambra 
que acaba arxivada va a parar a la Fiscalia del Tribunal Penal Internacional.
"Esperàvem que s’actuàs amb justícia i que el ple tornàs l’expedient perquè es fes una investigació [...]. No demanàvem que es declaràs  
culpable l’expresident, sinó que es practicassin les proves, però això mai no va succeir", va assenyalar Cepeda.

Segons ell, això demostra que "no s’està fent la tasca" de jutjar alts responsables de l’Estat; per tant es fa necessària la intervenció de la 
CPI. (Extret de l’adreça <http://elespectador.com/noticias/politica/articulo-219594-presentan-corte-penal-internacional-primera-demanda-
contra-alvaro->)

.BASES MILITARS.BASES MILITARS.    
El principal argument legal és que el pacte no va ser avalat pel Congrés
A  Colòmbia  declaren  inconstitucional  l’acord  amb  els  Estats  Units  que  permet  la  instal·lació  de  bases  militares  nord-
americanes.

http://elespectador.com/noticias/politica/articulo-219594-presentan-corte-penal-internacional-primera-demanda-contra-alvaro-
http://elespectador.com/noticias/politica/articulo-219594-presentan-corte-penal-internacional-primera-demanda-contra-alvaro-


                                                            

El govern té un any per replantejar el conveni i sotmetre’l al Legislatiu, estableix la sentència
XINHUA, AFP I REUTERS

Diari La Jornada

Dimecres 18 d’agost de 2010, pàg. 24
Bogotà, 17 d’agost. La Cort Constitucional de Colòmbia va declarar inconstitucional l’acord signat entre Bogotà i Washington que permet 
a soldats i assessors nord-americans usar set bases militars en territori colombià i donarà un any al govern perquè el corregeixi i tramiti  
davant el Congrés.

El president de la Cort Constitucional de Colòmbia, Mauricio González, va assegurar que en no haver estat avalat pel Congrés, l’acord  
no pot tenir efecte en l’ordenació interna de Colòmbia fins que no sigui aprovat pel congrés. 



                                                            

Va afegir que el document signat entre el govern de l’expresident Álvaro Uribe amb els Estats Units l’octubre de 2009, ja va ser tornat al 
nou president de la República, Juan Manuel Santos, perquè es corregís.

Segons va explicar González a Telesur i a altres mitjans, Uribe no va donar continuïtat a cap altre acord signat amb Washington que es 
trobava vigent a Colòmbia. Segons el govern colombià, l’acord militar no era un nou tractat, sinó una extensió dels pactes signats entre  
ambdós països des dels anys 50, per la qual cosa no requeria aprovació del Legislatiu.

L’acord per a la instal·lació de les set bases va ser  signat el 2009 per l’excanceller, Jaime Bermúdez i l’ambaixador nord-americà a 
Bogotà,  William Brownfield, i donava permís a l’exèrcit nord-americà per disposar de les instal·lacions colombianes durant deu anys . 
Llegiu la nota completa
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