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El Ministre de Defensa de Colòmbia, Juan Manuel Santos, va informar que la guerrilla de les 
FARC va realitzar un atac amb cilindres de gas carregats d'explosius i metralla des de territori 
equatorià, a la base militar de Teteyé, de l'Exèrcit situada del costat colombià a la línia 
fronterera del riu San Miguel. La Cancelleria colombiana diu que portarà davant la OEA aquest 
cas perquè sigui examinat i agrega que presentarà nota de protesta davant el Govern 
d'Equador per aquest atac i agrega que demanarà al Govern d'Equador que investigui la 
riquesa il·lícita que tenen les FARC en aquest país. Per la seva banda, el President Rafael 
Correa va dir que les investigacions realitzades pel seu Govern sobre l'atac denunciat, revelen 
que d'haver existit tal atac aquest no es va produir des de territori de l'Equador, doncs 
precisament la zona fronterera enfront de la base de Teteyé és patrullada permanentment per 
les FFAA del seu país, i diu que li demanarà al Govern colombià que aporti les proves que té 
sobre les inversions de les FARC en el seu país. El mandatari va qualificar de falses les 
denúncies colombianes i no descarta que aquestes siguin una cortina de fum del Govern 
colombià per a distreure l'atenció sobre els múltiples problemes interns que té el Govern del 
President Uribe. Entretant, l'Assemblea Nacional Constituent d'Equador, que redacta una nova 
Constitució per a aquest país, va sol·licitar al President Correa una auditoria de la base militar 
d'EEUU al port de Manta, ja que existeixen seriosos indicis que des d'aquesta base es donés 
suport a l'atac colombià que va violar la sobirania equatoriana. La Constituent també va donar 
suport al President Correa en la seva iniciativa de conformar una comissió mixta, civil i militar, 
perquè investigui la ingerència de la CIA en els assumptes interns d'Equador. D'altra part, el 
Ministre de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, va revelar que les FFAA del seu país han 
desplegat 21.000 efectius a la frontera amb Colòmbia per a evitar incursions guerrilleres en el 
seu territori. L'alt funcionari que realitza una gira per diversos països de Sud-amèrica 
promovent la conformació d'un Consell de Defensa Sud-americà, al seu pas per Colòmbia, va 
dir que la proposta busca una estreta aliança entre els països per a afrontar conjuntament els 
reptes del crim internacional i la defensa en el marc d'una política sud-americana, i un lloc per a 
Brasil en el Consell Permanent de Seguretat de l'ONU en representació d'aquest Consell de 
Defensa Sud-americà. La proposta d'aquest organisme de Defensa, va ser inicialment llançada 
pel president Hugo Chávez com a mecanisme d'integració regional, la qual compta també amb 
el suport dels Governs d'Equador i Bolívia. D'altra part, el Secretari de Defensa d'EEUU, Robert 
Gates, diu que la presència d'un segon portavions de la marina nord-americana en el Golf de 
Mèxic, és “un recordatori del poder militar del seu país a la regió”, però que no es tracta d'una 
escalada militar. Aquestes declaracions han estat adoptades per experts en política 
internacional com la resposta d’EEUU a la iniciativa de Veneçuela i Brasil de conformar el 
Consell de Defensa Sud-americà. El Tiempo, El Espectador, Presidencia, TELESUR – TV, CMI 
– TV, La Hora – Ecuador, El Correo – Ecuador, APORREA, La Jornada – México, 25/04/08 – 
02/05/08 
 
El President de Veneçuela, Hugo Chávez, va rebre la visita del Governador de l'estat de Nuevo 
México, Bill Richardson, qui va dir no representar al Govern dels EEUU sinó venir en nom dels 
familiars dels tres agents nord-americans, presoners per les FARC, per a demanar al mandatari 
que continuï amb els seus bons oficis davant les FARC i obrir camins perquè es dugui a terme 
l'intercanvi humanitari. El President Chávez va dir que amb l'atac a les FARC a Equador i la 
mort de Raúl Reyes “tots els contactes per a l'acord humanitari van quedar polvoritzats”. La 
petició del Governador Richardson és coincident amb la del President de França, Nicolás 
Sarkozy, qui a través del seu Canceller Bernard Kouchner, va demanar al mandatari veneçolà 
seguir actuant a favor de l'acord humanitari. El senyor Kouchner també va visitar als Presidents 
d'Equador i de Colòmbia, aquest últim va donar aval perquè França utilitzi “camins propis” que 
permetin l'alliberament d’Ingrid Betancourt dels altres ostatges i presoners. Per la seva banda, 
la Conferència Episcopal Colombiana va lamentar la declaració de les FARC en el sentit que no 
realitzarà més alliberaments unilaterals i va demanar a la comunitat internacional i als 
colombians exercir mes pressió perquè les FARC cedeixin. D'altra part, el Parlament Europeu 
va aprovar una petició a les FARC, perquè alliberin immediatament i de manera incondicional a 
tots els segrestats. La petició diu que l'alliberament s'ha de produir de manera unilateral o en 
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defecte d'això, en el context d'un acord humanitari urgent. El Tiempo, El Espectador, TELESUR 
– TV, APORREA, El Universal – Venezuela, Caracol – Radio, RCN – Radio, 25/04/08 – 
02/05/08 
 
La crisi institucional de l'Estat a Colòmbia per causa de la implicació dels partits de coalició que 
conformen la força de l’uribisme, arriba a un esglaó més, amb la detenció de l’ex–congressista 
Yidis Medina per haver venut el seu vot per a la reelecció del President Uribe a canvi de llocs. 
La senyora Medina en la seva compareixença davant la Cort Suprema de Justícia es va 
declarar culpable del delicte de suborn i va acusar a alts funcionaris del Govern, d'haver-li ofert 
importants llocs burocràtics i donatius a canvi del seu vot a favor de la reforma constitucional 
que habilitava al President Uribe para accedir a la reelecció. El President Uribe assegura que, 
per contra, el Govern venia sent objecte d'un xantatge de l’ex–congressista i que ell va ordenar 
als funcionaris del seu Govern no admetre cap pressió. Entretant, a la Càmera de 
Representants es va assolir un acord polític, per a aprovar una iniciativa que castiga als partits 
polítics involucrats en aliances amb el paramilitarisme, que consisteix que els parlamentaris 
processats pels seus nexes amb paramilitars perdran els escons al congrés i els partits no 
podran substituir les seves vacants. Aquesta reforma haurà de ser aprovada finalment pel 
senat. D'altra part, la Senadora Pietat Còrdova va acusar al President Uribe de tapar els 
escàndols del seu govern, oposant-se a l'acord humanitari i a l'intentar vincular-la a ella amb les 
FARC. Va dir la congressista que en les investigacions contra el paramilitarisme i la parapolítica, 
“tots els camins condueixen a Uribe”. El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, CMI – TV, El 
Nuevo Siglo, El Colombiano, El País – Cali, 25/04/08 – 02/05/08 
 
El Comando Central de l’ELN proposa al país un Acord Nacional, entre totes les forces 
democràtiques i socials, per a obrir un procés de pau que es fonamenti en la reconstrucció de 
la democràcia, la justícia social i el benestar de les majories. Diu que s'ha de començar per 
remoure els inamovibles per a un acord humanitari. També proposa l'impuls d'un pla per a 
abordar la greu crisi humanitària dels desplaçats i la convocatòria d'una Assemblea Nacional 
Constituent sense exclusions, i un referèndum per a aprovar la nova carta constitucional. Per la 
seva banda l'Expresident – Ernesto Samper Pizano, proposa un referèndum per a revocar 
l'actual Congrés i l'avenç de les eleccions parlamentàries i presidencials. El Tiempo, El 
Colombiano, Insurrección – ELN, El Nuevo Siglo, 28/04/08 – 02/05/08 

El Tribunal Internacional d'Opinió sobre la Desaparició Forçada a Colòmbia, constituït per 
juristes d'EEUU, Bèlgica, Canadà i Líban, va considerar que en aquest país es cometen crims 
d'Estat, ja que s'ha demostrat la connivència entre Exèrcit, Policia i paramilitars en la 
desaparició forçada d'un nombre de persones que podria estar entre els 9.000 que té registrats 
l'Associació de Familiars de Detinguts Desapareguts, ASFADES, i 30.000 que registren altres 
organismes defensors dels drets humans. Per la seva banda, tres importants alts funcionaris de 
l'ONU, van demandar al Govern colombià mesures efectives per a parar l'assassinat de líders 
sindicals, que en el curs d'aquest any ascendeixen a 24, i demanen a més que el Govern 
reconegui públicament el treball social i civilista que realitzen els defensors de drets humans, a 
fi d'envoltar-los de totes les garanties institucionals i a donar-los protecció eficaç enfront de les 
amenaces i fustigació dels grups paramilitars. El Tiempo, El Nuevo Siglo, El Espectador, CMI – 
TV, APORREA, TELESUR – TV, El Mundo – Medellín, 29/04/08 – 02/05/08   

 


