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El Director General de la Interpol, Ronald K. Noble, en la presentació de l'informe final sobre el 
peritatge als ordinadors recuperats per l'Exèrcit de Colòmbia, en el campament en sòl equatorià 
on va ser abatut Raúl Reyes, va assegurar que la informació continguda no va ser alterada des 
del moment en que van ser entregats els ordinadors a aquest organisme, però que el maneig 
no tècnic en les 52 hores inicials complica en gran mesura el procés de validació de les proves 
per a presentar-les davant els tribunals. Fortes controvèrsies i avivament de les tensions a la 
regió, es registren arran de l'ús de documents, que han vingut sent filtrats a la premsa, per part 
del Govern de Colòmbia i dels EEUU, que assenyalen l'existència de seriosos nexes entre els 
Governs d'Equador i Veneçuela amb la guerrilla de les FARC. Per la seva banda els Presidents 
Rafael Correa i Hugo Chávez, per separat, han desqualificat l'informe de la Interpol i asseguren 
que hi va haver manipulació dels ordinadors, per part d'organismes d'intel·ligència colombians i 
nord-americans, la qual cosa demostra l'existència d'una conspiració a gran escala per a 
soscavar els processos de canvi i de sobirania a Amèrica Llatina. Juristes d'EEUU i de 
Colòmbia coincideixen al conceptuar que els continguts dels ordinadors no podran ser usats 
com a prova judicial, ja que la “cadena de custòdia” de les proves va ser trencada des del 
primer moment al no haver-se entregat a una autoritat judicial competent, a més que existirà 
sempre el dubte sobre l'autenticitat dels documents, degut al fet que els ordinadors van estar 
tot el temps en mans de militars i organismes d'intel·ligència fortament influenciats pel govern 
d'EEUU. El President Chávez, va qualificar de show vergonyós i d'acte d'agressió la 
presentació de l'informe i va ordenar sotmetre a una revisió profunda les relacions amb 
Colòmbia i els acords subscrits amb la Interpol. Pel seu costat el President Correa, en la seva 
gira per Europa, va anunciar que demandarà penalment a Colòmbia per les execucions, amb 
trets per l'esquena, de com a mínim quatre guerrillers que van resultar vius després del 
bombardeig al campament de Raúl Reyes, i va exigir que el Govern colombià presenti als 
mitjans de premsa els vídeos de l'atac, amb la qual cosa es comprovaria que les bombes no 
van ser llançades des de naus colombianes, tal com assegura el President Uribe. El mandatari 
va dir en una roda de premsa que la crisi a la regió es deu al fet que Colòmbia vol exportar el 
seu conflicte intern cap als països veïns, i que la comunitat internacional ha d'obligar a 
Colòmbia a detenir les seves agressions, a més va assenyalar que Colòmbia té guerrilles des 
de fa 50 anys, les més poderoses màfies de narcotràfic, organitzacions paramilitars, l'escàndol 
de la parapolítica i la crisi institucional de l'Estat. Per la seva banda el President d'Espanya, 
Rodríguez Zapatero, va dir no tenir cap dubte sobre el Govern del President Correa. Entretant, 
l'Ambaixador d'EEUU, William Brownfield, va anunciar que la Base de Manta serà traslladada a 
la península de la Guajira a Colòmbia, la qual cosa va provocar el rebuig immediat del Govern 
de Veneçuela i la declaració del Ministre de Defensa de Colòmbia, Juan Manuel Santos, qui va 
assegurar que a Colòmbia no hi haurà una base militar dels EEUU per a reemplaçar la Base de 
Manta. D'altra part, el Pentàgon dels EEUU va anunciar que la IV Flota serà desplegada als 
mars d'Amèrica Llatina, per a vigilar el tràfic de vaixells, avions i submarins, en la lluita contra el 
narcotràfic i el terrorisme. Cuba i Veneçuela van denunciar que el desplegament militar d'EEUU 
al Carib no és casual i esdevé un mes després de l'atac de Colòmbia, utilitzant tecnologia 
d'EEUU, al campament de Raúl Reyes, en territori d'Equador. Entretant, funcionaris del Govern 
de Rússia van anunciar que el President Chávez viatjarà a Moscou a finals de maig per a 
tancar la compra d'equipament militar d'última generació, format per 12 avions ILiuchin, 10 
helicòpters i 4 submarins. D’altra banda, el Ministre de Defensa del Brasil, Nelson Jobim, va 
iniciar una gira per Argentina, Xile i Uruguai, per a promoure la creació del Consell Sud-americà 
de Defensa. El Ministre va dir que aquesta iniciativa serà discutida a la Cimera de Caps d'Estat 
de la Unió de Nacions Sud-americanes, UNASUR, el pròxim 23 de maig, i va precisar que no 
es tracta d'una aliança militar convencional com l'OTAN, sinó una integració pel diàleg i la 
defensa regional dels recursos, ja que en aquesta es troben grans reserves d'aigua, energia i 
aliments. El Govern de Bolívia va anunciar, des de ja mateix, la seva adhesió a aquest 
organisme, que permetrà a Amèrica del Sud presentar-se amb veu pròpia en els fòrums 
internacionals com el Consell de Seguretat de les Nacions Unides i la OEA. D'altra part, el 
Govern de Nicaragua va concedir l'asil polític a les dues colombianes i una mexicana, que van 
sobreviure als bombardejos del campament de Raúl Reyes. El Govern colombià va expressar 
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la seva disconformitat a tal mesura i va demanar a la Fiscalia avançar el procés judicial contra 
les colombianes, per a sol·licitar-les en extradició. El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, 
Semana, Caracol – Radio, CMI – TV, TELESUR – TV, Aló Presidente, La Hora – Ecuador, El 
Comercio – Ecuador, El Universal – Venezuela, APORREA, El Nuevo Herald, 09 – 16/05/08 
 
Sorprenentment, el President Uribe va ordenar l'extradició als EEUU de 14 caps paramilitars 
que estaven reclosos en presons colombianes i estaven acollits per la Llei de Justícia i Pau. El 
President va declarar que la decisió està motivada per quatre raons: no han revelat tota la 
veritat, no han lliurat els seus béns per a la reparació de les víctimes, han seguit delinquint des 
de les presons, i han mentit i difamat. Els més connotats caps paramilitars com Salvatore 
Mancuso, alies “Jorge 40”, alies “Don Berna”, alies “Cuco Vanoy”, Hernán Giraldo, alies 
“Gordolindo” i 8 més haurien de comparèixer davant tribunals nord-americans pel delicte de 
narcotràfic. L'extradició massiva de caps paramilitars va generar desànim a les víctimes i en 
organismes defensors de drets humans, qui consideren que també va ser extraditada la veritat i 
la reparació, i que a més tampoc es farà justícia pels milers de crims comesos per ells. 
Asseguren que el veritable motiu de l'extradició és impedir que els caps paramilitars segueixin 
revelant els nexes que van tenir amb la classe política i empresarial del país, que per compte 
d'aquestes confessions tenen a la presó a 34 parlamentaris afins al President, i Salvatore 
Mancuso acabava de revelar que totes les multinacionals del plàtan, com Dole Food Company i 
Del Munti Fresh Produce, igual que Chiquita Brands, van pagar de bon grat grans sumes de 
diners per a pagar per la seguretat que els brindaven. Per la seva banda, el Procurador 
General de la Nació, Edgardo Enrique Maya, va dir que l'extradició demostra un contundent 
fracàs de la justícia colombiana i del sistema penitenciari, ja que després que haguessin 
confessat milers de crims, cap havia estat sancionat fins a la data, i al contrari seguien 
delinquint des de les presons amb total impunitat. Experts en la jurisprudència colombiana i 
nord-americana, asseguren que els EEUU no seran processats pels crims comesos a Colòmbia 
sinó exclusivament per narcotràfic, ja que aquest és el motiu de l'extradició, i que a més des 
dels EEUU els caps paramilitars tampoc estaran obligats a respondre a la Llei de Justícia i Pau, 
perquè la justícia colombiana no té competència en aquest país, i a més els caps paramilitars 
consideren que van ser traïts pel govern trencant el pacte de no extraditar-los. Entretant, l’ex-
Fiscal General de la Nació, Luis Camilo Osorio, actual Ambaixador de Colòmbia a Mèxic, va ser 
acusat per un ex–Fiscal de la Unitat de Drets Humans de la Fiscalia de pressionar als seus 
subalterns perquè no avancessin investigacions contra els caps paramilitars Carlos i Vicente 
Castaño. El denunciant hagué d'abandonar el país a causa d’amenaces dels paramilitars 
després de vincular als germans Castaño en l'atemptat contra el sindicalista Wilson Borja. El 
Tiempo, El Espectador, El Colombiano, El Nuevo Herald, Caracol – Radio, RCN – Radio, 
TELESUR – TV, APORREA, Semana, CMI – TV, 13 – 16/05/08 

El Procurador General de la Nació va presentar un informe sobre la reincorporació de 
desmobilitzats, el qual revela que dels 44.865 només el 13% (5.915 persones) han estat atesos 
amb activitats productives per part dels programes de reinserció que ha creat el Govern, a més 
conceptua que el 99% dels projectes productius són inviables i que falten explicacions de com 
es van invertir un bilió de pesos. Qüestiona també que d'aquests recursos s'hagin pagat 16.000 
milions de pesos en bonificacions a excombatents, a canvi de col·laboració en operatius militars 
i en tasques d'intel·ligència, la qual cosa viola el DIH ja que els desmobilitzats han de ser 
reinserits a la vida civil i no reincorporats a la guerra. El Tiempo, El Nuevo Siglo, El Espectador, 
16/05/08 

El Comando Central de l’ELN, considera que la grandària i gravetat de la crisi a Colòmbia ha 
superat les possibilitats i efectivitat d'una mesa de diàleg i negociació entre el Govern i la 
insurrecció, i que les sortides cal buscar-les des d'un Acord Nacional entre els moviments i 
partits polítics, i sectors socials reconeguts per ser baluards en la recerca de la pau i la 
democràcia, i agreguen que la pau de Colòmbia requereix de l'ajuda solidària del camp 
internacional. Insurrección – ELN, 14/05/08 

 

 


