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La crisi diplomàtica a la regió andina es trasllada de manera preocupant a l'interior de l'Equador, 
arran de la denúncia pública que va fer el President Rafael Correa, sobre la infiltració de la CIA 
en els serveis d'intel·ligència de l'Estat. Segons el mandatari tal irregularitat lesiona la seguretat 
nacional i va complir un nefast paper enfront de la incursió militar de Colòmbia en territori 
equatorià, quan va ser atacat el campament de les FARC. El qüestionament va venir 
acompanyat de la destitució del comandant d'intel·ligència de l'Exèrcit, el que va suscitar la 
renúncia del Ministre de Defensa i dels comandants d'Exèrcit, Marina i Força Aèria. La crisi 
interna va ser superada després que l'Assemblea Nacional Constituent, donés un contundent 
recolzament al President Correa i aquest nomenés nou Ministre de Defensa i nova composició 
a la cúpula militar, a més d'anunciar la creació d'una “Comissió Civil” d'alt nivell “per a 
determinar els graus de vinculació no autoritzada d'oficials i unitats d'intel·ligència de l'Equador, 
responent a interessos particulars de centrals d'intel·ligència externes”. D'altra banda, 
l'assassinat de dos colombians, que després van ser incinerats, per habitants d'una província 
rural de l'Equador, va encendre les alarmes sobre una creixent actitud xenòfoba cap als 
colombians, així ho ha denunciat la Consultoria per als Drets Humans i el Desplaçament, 
CODHES, entitat que assegura que a Equador s'està vivint una crisi humanitària per la 
presència de prop de 200.000 desplaçats colombians, que tendeix a créixer com a 
conseqüència de les operacions militars contra les FARC en el sud del país. La cancelleria 
Colombiana va demanar al Govern equatorià la investigació de l'assassinat dels seus dos 
nacionals. Per la seva banda el Secretari General de la OEA, José Miguel Insulza, en una 
compareixença, sobre la crisi andina i l'actuació de la OEA, davant el Subcomitè per a 
Assumptes de l'Hemisferi Occidental de la Càmera de Representants dels EEUU, va declarar 
que l'atac de l'Exèrcit colombià en territori d'Equador al campament de les FARC, no pot 
considerar-se com “un acte de legítima defensa”, perquè aquesta figura només té cabuda quan 
hi ha un atac d'un Estat a altre Estat. A més va dir que l'eradicació de cultius il·lícits ha de fer-se 
de manera compatible amb els interessos de pau del poble equatorià. En relació a Veneçuela, 
va dir l'alt funcionari, que no existeix cap evidència que confirmi l'acusació d'EEUU que el 
Govern del President Hugo Chávez, dóna suport a la guerrilla de les FARC, que el Govern de 
Washington cataloga de terrorista. D'altra banda l'Ambaixador d'EEUU a Colòmbia, William 
Brownfield, assegura que el Govern del seu país estudia la possibilitat de traslladar la Base de 
Manta, a Equador, cap a algun punt de la costa pacífica colombiana. Entretant, el Ministre de 
Defensa del Brasil, assegura que les FFAA del seu país estan desplegant un pla estratègic de 
defensa, a tota la regió de frontera de l’Amazonia. Va dir que els destacaments militars estan 
preparats per a contenir i repel·lir qualsevol incursió militar o temptativa d'envair el seu territori. 
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El Secretariat de les FARC, en un comunicat, rebutja l'ingrés de la missió mèdica francesa per 
atendre la salut d’Ingrid Betancourt, la qual considera “improcedent” per no haver estat 
convinguda amb ells, insisteixen a més que l'alliberament dels captius serà mitjançant un acord 
humanitari, que possibiliti la llibertat de tots els seus presos en presons colombianes i d'EEUU. 
El President de França, Nicolás Sarkozy, va ordenar la tornada de l'avió medicalitzat i va 
qualificar com “una falta política greu” de les FARC, el rebuig de la missió mèdica. D'altra part, 
en quinze ciutats de França es va realitzar una jornada de solidaritat i protesta per la llibertat 
d’Ingrid Betancourt i els altres segrestats, com també per a pressionar al Govern colombià i a 
les FARC per l'acord humanitari. A la manifestació a París es va sumar la Presidenta 
d'Argentina, Cristina Fernández, qui va tractar amb el President Sarkozy sobre la crisi a la regió 
i sobre l'acord humanitari. D'altra part, per iniciativa d'alguns acadèmics i institucions 
humanitàries, Ingrid Betancourt ha estat candidata, al Premi Príncep d'Astúries de la Concòrdia. 
D'altra banda, en intensos combats entre l'Exèrcit i forces de les FARC en el departament del 
Meta, van resultar 8 militars morts i 5 ferits. Aquesta és la primera acció de les FARC, després 
que fossin durament copejades en l'atac a un campament a l'Equador, en el qual va morir Raúl 
Reyes, 22 guerrillers més i 4 estudiants mexicans. El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, 
CMI – TV, TELESUR – TV, ABP, APORREA, ANNCOL, 08 - 10/04/08 
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El Comando Central de l’ELN va suspendre a Francisco Galán ser el portaveu i el va retirar de 
la delegació de l’ELN per als diàlegs de pau amb el Govern, perquè els seus actes i punts de 
vista no representen a aquesta organització. La direcció de l’ELN deixa en llibertat a Galán 
perquè desenvolupi la seva opció política “com ho consideri pertinent”. El Tiempo, Caracol - 
Radio, Semana, TELESUR – TV, VOZ, Insurrección – ELN, 07 - 10/04/08 

S’aprofundeix la crisi de legitimitat del parlament colombià amb la captura d'altres tres 
congressistes, entre els quals estan dos antioquenys, pertanyents a partits polítics afins al 
President Álvaro Uribe. Amb aquestes captures s'eleva el nombre de congressistes presos a 29 
de 51 encausats pels seus vincles amb el paramilitarisme. Per aquesta mateixa causa són 
processats més de 100 funcionaris del Govern central i regional, la majoria d'ells ja estan a les 
presons. Per aquestes raons, els partits d'oposició han obert un debat on es proposa des del 
tancament del Parlament fins a l'avenç de les eleccions per a corporacions públiques, inclosa 
l'elecció a nou President. El Govern ha expressat que s'oposa a aquestes fórmules, perquè “pot 
resultar més greu el remei que la malaltia”. Per altra banda, el Govern va aprovar l'extradició a 
EEUU del cap paramilitar i narcotraficant Carlos Mario Jiménez, alies “Macaco”, decisió 
durament qüestionada per les víctimes del paramilitarisme, ja que això deixaria en total 
impunitat els crims comesos per ell, ja que també evadiria revelar la veritat i es lliuraria de 
retornar les terres i béns espoliats i robats als camperols, i de reparar econòmicament a les 
víctimes. El Moviment de Víctimes de Crims d'Estat, MOVICE, i el Col·lectiu d'Advocats José 
Alvear Restrepo, van interposar un Recurs d'Emparament, davant el Consell Seccional de la 
Judicatura de Cundinamarca, el qual va fallar a favor dels demandants, obligant amb això al 
Govern a suspendre l'extradició de “Macaco”, fins a que no es resolgui plenament el procés que 
se li segueix, i en el qual està obligat a revelar la veritat i a reparar a les víctimes. El Tiempo, 
Semana, Cambio, El Espectador, CMI – TV, Caracol – Radio, RCN – Radio,  VOZ, TELESUR – 
TV, El Nuevo Herald, 05 – 11/04/08 

 


