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La Reunió de Consulta de Cancellers de la OEA, instància encarregada per l'Assemblea 
General d'aquest organisme multilateral, per a avaluar l'informe que va elaborar una Comissió 
Especial, encapçalada pel secretari General José Miguel Insulza, sobre les circumstàncies que 
les FFAA de Colòmbia van penetrar en territori equatorià per a atacar un campament guerriller 
de les FARC, va concloure amb una resolució que rebutja la incursió de les forces militars i de 
Policia de Colòmbia al territori de l'Equador, efectuada sense coneixement ni consentiment 
previ del Govern de l'Equador, per considerar que és una clara violació dels articles 19 i 21 de 
la Carta de la OEA. L'article 19 assenyala que “cap Estat o grup d'Estats té dret d'intervenir, 
directa o indirectament, sigui quin sigui el motiu, en els assumptes interns i externs de 
qualsevol altre”. El 21 expressa que “el territori d'un Estat és inviolable”. A més la Resolució 
acull positivament la declaració dels Presidents del Grup de Rio, adoptada a Santo Domingo el 
passat 7 de març, reitera la plena vigència dels principis consagrats en el dret internacional de 
respecte a la sobirania i sobirania territorial, reitera el ferm compromís de tots els Estats 
membres de combatre les amenaces de la seguretat provinents de grups irregulars i criminals, 
registra les plenes disculpes de Colòmbia pels fets i la reiteració del seu compromís de no 
tornar a repetir-los. L'Ambaixador dels EEUU davant la OEA, John Negroponte, va fer una forta 
defensa de l'actuació de Colòmbia i va deixar constància de la seva protesta per no haver-se 
inclòs a la Resolució, el que va cridar com el dret “dels països a l'autodefensa”. Al final 
l'Ambaixador nord-americà va votar la Resolució per a no trencar la unanimitat. Aquesta Reunió 
de Consulta de Cancellers, va estar a punt de trencar-se quan el diari El Tiempo de Colòmbia, 
de propietat de la família del Vicepresident i del Ministre de Defensa, va publicar una foto, 
extreta d'un dels ordinadors de Raúl Reyes, assenyalant que una persona que apareix 
juntament amb el dirigent guerriller és el Ministre equatorià Gustavo Larrea, quan posteriorment 
es va demostrar que es tractava d'un dirigent del Partit Comunista d'Argentina. L'incident va ser 
superat després que el diari El Tiempo, reconegués la seva equivocació i es disculpés amb el 
govern d'Equador. Al finalitzar, la Cancellera equatoriana va expressar la seva satisfacció per la 
Resolució, destacant que Equador va rebre el ple recolzament de tots els membres de la OEA. 
El Secretari general de la OEA va rebre el mandat d'exercir els seus bons oficis per a observar 
el compliment de la Resolució i del restabliment de la confiança entre els Governs d'Equador i 
Colòmbia. Per altra banda, el President de Veneçuela, Hugo Chávez, va revelar haver 
concertat amb els seus homòlegs de Colòmbia i Nicaragua una reunió, en data per definir, per 
a tractar els contenciosos marítims entre aquests països i el ple restabliment de les relacions 
diplomàtiques. Per la seva banda el President d'Equador, Rafael Correa, assegura que el 
conflicte amb Colòmbia va ser induït pel govern d'EEUU, per a deslligar una guerra que produís 
com a resultat la caiguda del seu govern, i frenar la decisió de retirar del territori equatorià la 
base militar d'EEUU a la ciutat de Manta. A més, va sentenciar que Equador respondrà 
qualsevol agressió, que detindrà i repel·lirà per la força i jutjarà a membres de grups irregulars 
o efectius colombians que ingressin il·legalment al seu territori, i va dir que Equador és una 
víctima més del conflicte intern colombià, no el seu propiciador. Entretant, partits polítics 
d'esquerra de quaranta països, es van reunir a la ciutat de Mèxic i van considerar que els fets 
ocorreguts a Equador, constitueixen un crim d'Estat, insten al Govern de Colòmbia a la solució 
política del conflicte intern i es van comprometre a promoure la conformació d'un Grup de 
Països Amics de la Pau a Colòmbia. El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, Caracol – 
Radio, CMI – TV, TELESUR – TV, ABP, ABN, APORREA, El Nacional – Venezuela, El 
Universal – Venezuela, BBC, La Hora – Ecuador, El Comercio – Ecuador, Hoy – Ecuador, El 
Clarín Argentina, El Universal – México, La Jornada – México, El Nuevo Herald, 14 – 18/03/08  
 
El Moviment de Víctimes de Crims d'Estat, va denunciar l'assassinat de quatre sindicalistes que 
van participar activament en la jornada de solidaritat amb les víctimes i de protesta contra la 
violència, realitzada el 6 de març, i afirma que aquests crims van ser encoratjats per 
l'assenyalament que va fer l'assessor presidencial José Obdulio Gaviria, que la jornada havia 
estat convocada per les FARC. Igualment, el passat 12 de març van arribar amenaces de mort 
als correus electrònics d'algunes organitzacions socials de base, defensores de drets humans, 
mitjans de comunicació i parlamentaris membres de partits polítics d'oposició al Govern, entre 
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els quals es troben el Col·lectiu d'Advocats José Alvear Restrepo, l'Organització Femenina 
Popular, la Ruta Pacífica de Mujeres, Corporación Nuevo Arco Iris, la Senadora Piedad 
Córdoba, entre d’altres. Les amenaces estan signades per l'organització paramilitar “Àguiles 
Negres en Rearmament”, les quals van ser denunciades pels amenaçats davant el Govern, 
davant la Cort Interamericana de drets Humans i a l'Oficina de l'Alt Comissionat de Nacions 
Unides per als Drets Humans a Colòmbia. Pel seu costat aquesta última agència va exigir a 
l'Estat colombià esclarir els assassinats dels quatre sindicalistes i realitzar les accions 
corresponents per a detenir les agressions i amenaces que han rebut els moviments socials, 
defensors de drets humans i d'oposició. Semana, ARGENPRESS, El Tiempo, El Espectador, 
CMI – TV, APORREA, El Colombiano, 14 – 18/03/08 
 
Sobre el pont internacional Simón Bolívar, punt fronterer entre Colòmbia i Veneçuela, es va 
portar a terme un concert convocat pel cantant Juanes, amb el lema “de La Pau Sense 
Fronteres”, i que va comptar amb la participació d'altres artistes d'Equador, Veneçuela, 
Espanya i Colòmbia, com una contribució a agermanar els pobles i a enfortir la solució 
diplomàtica i política als conflictes que els afecten. El concert va ser àmpliament difós i 
transmès per mitjans de comunicació i al que hi van assistir prop de 200.000 persones. El 
Tiempo, El Colombiano, Caracol – Radio, 17/03/08 
 


