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Un informe pericial de la Força Aèria Equatoriana, FAE, estableix que en l'atac militar de 
Colòmbia contra un campament de les FARC en sòl de l'Equador, es van utilitzar 10 bombes 
GBU-12 Paveway II de 500 lliures cadascuna, de les mateixes utilitzades per EEUU en 
l'operació “Tempesta del Desert” a l'Iraq. Aquest armament és conegut com bombes 
intel·ligents i són guiades per làser o sistemes de direcció per satèl·lit, armes i tecnologia de la 
qual les FFAA colombianes no disposen. També l'informe estableix que aquestes bombes 
només poden ser transportades i llançades des d'avions que Colòmbia tampoc té. L'informe 
contradiu la versió del Ministre de Defensa de Colòmbia, Juan Manuel Santos, en el sentit que 
les bombes van ser llançades des d'avions Tucano, de fabricació brasilera. Les autoritats 
equatorianes investiguen la possibilitat que des de la Base de Manta, forces dels EEUU 
poguessin estar involucrades en l'atac, tenint en compte que des d'aquesta Base va partir un 
avió “Plataforma” dues hores abans de l'atac amb rumb i missió sense determinar. La crisi 
diplomàtica a la regió encara no s’ha resolt, ja que s'ha establert que en l'atac al campament va 
morir un ciutadà equatorià, el cos del qual va ser traslladat a Colòmbia juntament amb el de 
Raúl Reyes. El Govern colombià ha enviat a la OEA i al Govern d'Equador un informe on 
estableix que el cadàver correspon a un equatorià que tenia forts vincles amb la guerrilla de les 
FARC. El Govern d'Equador accepta que sobre aquesta persona es realitzava una tasca 
d'intel·ligència des de feia varis anys, però que això no justifica el seu assassinat i adverteix 
que la seva mort no quedarà impune. També la Cancelleria equatoriana declara que no es 
formalitzaran les relacions diplomàtiques fins que Colòmbia no finalitzi en la seva campanya 
mediàtica contra Equador, i assegura que aquesta campanya està animada des del Govern 
dels EEUU. Per la seva banda el President de Veneçuela, Hugo Chávez, va demanar al 
President Álvaro Uribe controlar al seu Ministre de Defensa, J. M. Santos, per assegurar davant 
els mitjans de premsa que l'Operació “Fénix” va ser una acció legítima de guerra, violant de fet 
la resolució de la OEA i la Declaració del Grup de Rio, que rebutja l'acció, no li reconeix cap 
tipus de legitimitat i per contra la declara com a violatòria de la sobirania i territorialitat d'un país 
veí. El President Chávez, expressa la seva preocupació ja que amb l'argument d'acte “legítim 
de guerra”, Colòmbia pugui tornar a repetir atacs als països veïns, i va expressar que 
Veneçuela no està disposada a permetre conflictes a Amèrica del Sud i convida als altres 
països a sumar esforços per a donar suport a la solució pacífica dels conflictes interns en els 
països de la regió. Per la seva banda el Canceller de Colòmbia, Fernando Araujo, va rectificar 
al Ministre de Defensa i va assegurar que Colòmbia es manté en acatament a la Resolució de 
la OEA. Entretant, l'Associació Llatinoamericana per als Drets Humans, ALDHU va expressar 
que el Ministre de defensa de Colòmbia sosté una “aberració jurídica” a l'afirmar que l'atac a 
Equador va ser “un objectiu militar legítim”, i a més perquè s’atribueix “per a les autoritats 
colombianes la facultat d'acusar, sentenciar a mort i executar la sentència de mort sense cap 
procés, sense dret a la defensa i en territori estranger”. Aquest comportament viola les normes 
del Dret Internacional com també el dret penal de l'Equador. Caracol – Radio, TELESUR – TV, 
CMI – TV, El Tiempo, El Espectador, Semana, El Comercio – Ecuador, La Hora – Ecuador, 
BBC, APORREA, ABP, ABN, El País – España, Cadena SER – España, 19 – 28/03/08 

El Govern va expedir un decret reglamentari de la Llei 975/05 que faculta al President per a 
avançar processos de pau amb les organitzacions insurgents, mitjançant el qual s'engega un 
mecanisme immediat per a l'acord humanitari, com és l’excarceració de guerrillers de les FARC 
que seran beneficiats amb la suspensió condicionada de la pena. L'Alt Comissionat per a la 
Pau, Luis Carlos Restrepo, va explicar que el mecanisme no estableix límit en la pena ni en el 
tipus de delicte en el qual siguin culpables els guerrillers presos, per la qual cosa podran ser 
excarcerats tots els guerrillers presos en presons colombianes, que les FARC incloguin en una 
llista. El funcionari precisa que l'únic requisit per a realitzar l'acord humanitari és l'alliberament 
dels segrestats en poder de les FARC i agrega que “n'hi ha prou que les FARC alliberi a una o 
més persones segrestades, perquè de manera immediata el Govern procedeixi a sol·licitar a les 
autoritats judicials la suspensió condicional de la pena”. Diu el Comissionat que la decisió es va 
prendre tan bon punt es conegués que l'estat de salut d’Ingrid Betancourt és crític. Dies abans 
havien circulat versions, que després van ser confirmades, en el sentit que Ingrid havia estat 
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atesa en un lloc de salut d'una caserna enmig de les selves del departament de Guaviare. 
D'altra banda, el Comissionat va dir que el Govern està disposat a retirar el qualificatiu de 
terroristes a les FARC i a l’ELN, si aquests grups es mostren decidits a abandonar la violència i 
va aclarir que en el cas que es realitzi un procés de pau el “caràcter polític” d'aquest grups es 
donarà al final de les converses. D'altra part, el Govern va anunciar que autoritats de Policia 
havien recuperat 30 quilos d'urani empobrit, que estaven en poder d'un tractant d'armes que 
havia ofert el mineral a les FARC temps enrere. El Govern explica que els nexes entre el 
traficant i les FARC van quedar establerts a partir de descobrir en un dels ordinadors de Raúl 
Reyes, un informe en el qual s'esmenta el seu nom i l'oferta en venda de 50 quilos d'urani. 
Caracol – Radio, RCN – Radio, El Tiempo, El Espectador, Alto Comisionado para la Paz, 
Presidencia de la República, 16 – 28/03/08 

Les Ambaixades de Suècia, Espanya, Canadà, Noruega, Veneçuela, Equador, Bolívia i 
Argentina, van denunciar davant la Defensoria del Poble de Colòmbia haver rebut amenaces 
del grup paramilitar “Àguiles Negres” i van demanar a aquest organisme la gestió de 
mecanismes de protecció que garanteixin la seguretat de les seves legacions i les seves 
activitats. Igualment van expressar la seva preocupació per l'escalada d'amenaces d'aquesta 
organització paramilitar, contra defensors de drets humans, dirigents socials, membres de 
partits d'oposició al Govern i per l'assassinat de quatre persones que van participar en la 
passada jornada del 6 de març, de protesta contra la violència i el paramilitarisme. Així mateix 
22 institucions internacionals de defensa dels drets humans, entre elles Human Rights Watch, 
Human Rights First, Latin America Working Group, Center for Justice and International Law i 
Amnistia Internacional, van subscriure una carta al President Uribe en la qual denuncien les 
amenaces d'organitzacions paramilitars i l'assassinat de 10 sindicalistes en aquests tres 
primers mesos de l'any, i expressen la seva preocupació perquè l'escalada d'intimidacions, 
amenaces i almenys l'assassinat de quatre sindicalistes, estan associades als assenyalaments 
de l'assessor presidencial Jose Obdulio Gaviria va fer contra els dirigents del Moviment 
nacional de Víctimes de Crims d'Estat, qui van convocar la jornada de protesta contra la 
violència el passat 6 de març. Demanen al mandatari pronunciar-se desqualificant aquestes 
actuacions del seu assessor. El Espectador, El Tiempo, CMI – TV, TELESUR – TV, VOZ, El 
Colombiano, 24 – 28/03/08 
 
El procés que avança la Cort Suprema de Justícia contra polítics i funcionaris del Govern i de 
l'Estat, pels seus vincles amb el paramilitarisme, va tornar a reactivar-se amb la crida a 
indagatòria al germà del Procurador General de la Nació i amb la captura del primer polític 
d’Antiòquia, Rubén Darío Quintero, important dirigent d'una força política afí al President. 
Aquestes mesures van ser preses per la Fiscalia tan bon punt l'alta Cort li demanés 
públicament, a la Fiscalia, explicacions pel retard en les diligències contra aquests polítics, amb 
el risc que al vèncer els terminis quedessin els òrgans de justícia impedits de seguir actuant 
contra ells. La Cort Suprema de Justícia ha obert processos penals contra prop d'una dotzena 
de polítics d’Antioquia, entre ells un cosí del President, tots pertanyents a forces polítiques de 
l'entorn del President. D'altra part, la Fiscalia va ordenar la captura de 15 militars per la seva 
participació en la massacre de San José de Apartadó, ocorreguda el 21 de febrer del 2005 
contra una Comunitat de Pau, que s'havia declarat neutral enfront del conflicte armat, i en la 
que van ser assassinats mitjançant decapitació vuit adults i tres infants menors de cinc anys. La 
decisió d'ordenar la captura va ser presa tan bon punt un cap paramilitar confessés haver 
comès la massacre conjuntament amb membres de la Brigada XVII, en la qual estan 
involucrats tres oficials i dotze suboficials. La Comunitat de Pau de San José de Apartadó, 
després de la massacre, havia denunciat la participació dels militars, la qual va ser 
desestimada pel govern i l'alta cúpula de les FFAA, qui van declarar que la massacre havia 
estat comesa per grups guerrillers. El Tiempo, El Colombiano, El Heraldo – Barranquilla, CMI – 
TV, TELESUR – TV, BBC, VOZ, El Mundo – Medellín, Caracol – Radio, RCN – Radio, 19 – 
28/03/08 
   

 

 


