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Dotze caps d'Estat van signar la Carta de Constitució de la Unió de Nacions Sud-americanes, 
UNASUR, a Brasília, cimera que també va estudiar la proposta de crear el Consell de Defensa 
Sud-americà, iniciativa que va ensopegar amb la negativa de Colòmbia. El President Uribe va 
argumentar que un organisme d'aquesta naturalesa duplicaria els esforços ja que ja existeix en 
el sí de la OEA una unió similar, a més va expressar els seus temors que la proposta no 
tingués les suficients eines per a lluitar en contra del terrorisme. No obstant això, la cimera va 
acollir la proposta de Xile de donar un marge d'espera de 90 dies, perquè una comissió tècnica 
multipartita elabori un informe sobre els pros i contres d'aquesta iniciativa, per a després 
prendre una decisió de consens. El President Chávez va dir que el pròxim ingrés de Veneçuela 
al MERCOSUR li permetrà a aquest organisme treure el cap al carib, al mateix temps que 
proposa que podria convertir-se en la unitat econòmica de la UNASUR, proposa també que 
Bolívia i Equador siguin admesos en aquest acord d'integració econòmica. Pel seu costat el 
President Lula Da Silva va advertir que no és llunyà el dia que la UNASUR tingui un banc 
central i una moneda única, com a instruments propis de la integració a la regió. Entretant, el 
Ministre de Seguretat d'Equador, Gustavo Larrea, va anunciar que la guerrilla de les FARC ha 
estat buscant contactes amb el Govern del seu país, per a tractar sobre un altre lliurament de 
segrestats. El funcionari va aclarir que en els contactes només han intervingut ciutadans 
equatorians “no membres del Govern”, i que considera legítim treballar per la causa 
humanitària per a la llibertat dels segrestats. El President Correa va dir que compta amb el 
suport del president de França, Nicolás Sarkozy, en aquesta gestió humanitària. D'altra part, 
l'Alt Comandament Militar d'Equador va denunciar la incursió d'un grup paramilitar de Colòmbia 
al territori del seu país, a la regió amazònica comuna a la província de Sucumbíos. Un portaveu 
de l'Exèrcit equatorià va assegurar que els paramilitars van segrestar a tres camperols 
colombians refugiats. El Govern d'Equador demandarà a Colòmbia davant la OEA, per aquesta 
incursió que agreuja les ja tenses relacions entre els dos països. D'altra part, els Presidents de 
Veneçuela i Bolívia, van signar al Palau de Miraflores, un Memoràndum d'Enteniment per a 
ampliar la integració tècnico–militar en el camp de l'ensinistrament. Capacitació i logística de 
les respectives FFAA. El President Chávez va dir que l'acord està concebut com un mecanisme 
per a la defensa i la democràcia. També va anunciar que Veneçuela prepara un nivell de 
defensa de llarg abast, que consisteix en la instal·lació d'un sistema de radars connectat a un 
altre sistema de coets. Aquesta declaració va ocórrer dies després que Veneçuela denunciés la 
violació del seu espai aeri per un avió espia d'EEUU. Pel seu costat l’ex–Vicepresident José 
Vicente Rangel va revelar que fa tres mesos a Perú va ser muntat un centre d'entrenament 
militar d'EEUU a la població d’Iquitos. Va dir que aquest centre és dirigit per personal militar 
nord-americà i israelià. El Govern peruà ha assegurat que la presència de prop de 1.000 
militars d'EEUU en el seu territori, té propòsits humanitaris. Opositors al Govern van qualificar 
d'intromissió en els assumptes interns de Perú la presència dels militars estrangers, i van 
assegurar que la missió humanitària és una excusa per a encobrir altres propòsits que el 
Govern es nega a confessar. D'altra part, un mitjà de premsa de Rússia, proper al Govern, va 
anunciar que el Vicepresident de Colòmbia Francisco Santos, es reunirà amb funcionaris de 
Defensa de Rússia, a Moscú, per a acordar la compra d'armament i material de guerra per a les 
FFAA de Colòmbia. El Vicepresident Santos va desmentir la notícia i va dir que en la seva 
agenda no tractarà el tema de venda d'armes per a Colòmbia o per a Veneçuela, per part del 
Govern de Rússia. D'altra banda, el pre candidat pel partit Demòcrata dels EEUU, Barack 
Obama, va dir que de resultar escollit President demanarà explicacions al President Chávez, 
pels seus nexes amb la guerrilla de les FARC. Va dir que protegirà el dret de Colòmbia d'atacar 
a grups terroristes encara que aquests es refugiïn a països veïns com Equador i Veneçuela. Va 
assegurar a més, que continuarà protegint la lluita contra les drogues a través del pla Colòmbia. 
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El Ministre de Defensa de Colòmbia, Juan Manuel Santos va revelar, en entrevista exclusiva a 
un mitjà de premsa que dirigeix un familiar seu, que Manuel Marulanda Vélez, Comandant 
General de les FARC, havia mort per causes naturals. L'anunci va generar fortes crítiques del 
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President Uribe, perquè una notícia d'aquesta índole havia de ser lliurada de manera simultània 
a tots els mitjans de premsa. Posteriorment la notícia va ser confirmada per Timoleón Jiménez, 
membre del Secretariat de les FARC, aclarint que la mort va ocórrer el passat 26 de març com 
a conseqüència d'una aturada cardíaca. Va anunciar a més que per unanimitat va ser designat 
com a primer comandant Alfonso Cano, qui continuarà conduint a les FARC fins a arribar als 
seus objectius estratègics, al mateix temps que va reiterar la disposició de concretar amb el 
Govern l'Acord Humanitari i la recerca de la solució política al conflicte intern. El Ministre 
Santos va reivindicar la mort de Marulanda com un èxit de la política de Seguretat Democràtica, 
i va assegurar que si les FARC no es desmobilitzen seran exterminats. Per la seva banda el 
Comandant General de l'Exèrcit, Gral. Mario Montoya, va oferir una recompensa de prop de 3 
milions de dòlars, per a qui ajudi a localitzar la tomba del cap guerriller, i va anunciar que 
s'intensificaran les operacions militars contra les FARC. Diverses reaccions va suscitar la mort 
de Marulanda: l'expresident – Ernesto Samper Pizano, va qüestionar el llenguatge triomfalista 
del Govern i va demanar moderació en l'anàlisi de la situació, va dir que en la seva opinió, 
Cano, per la seva formació política i la seva influència en aquest camp en la guerrilla de les 
FARC, podria dur-la cap a una negociació de pau. Similars opinions van expressar els ex–
Comissionats de Pau Víctor G. Ricardo i Camilo Gómez. Mentrestant, un portaveu del 
Departament de Defensa dels EEUU va dir que la mort de Marulanda és una anticipació del 
final de les FARC, i va advertir que el Govern dels EEUU continuarà donant suport al Govern 
de Colòmbia en la seva lluita contra el terrorisme. Acadèmics i líders polítics de Colòmbia i de 
diferents països, advoquen perquè la mort del màxim líder de les FARC sigui entesa com una 
oportunitat, per a l'inici de diàlegs de pau i per a concretar l'acord humanitari. El President de 
França, Nicolás Sarkozy, va demanar moderació en el llenguatge i va dir que havia importants 
“moviments” en les FARC, en relació amb les possibilitats d'assolir l'alliberament d'altres 
captius. Pel seu costat el President de Nicaragua Daniel Ortega, va lamentar la mort de 
Marulanda a qui va qualificar com un dels grans revolucionaris d’Amèrica Llatina. El President 
de Veneçuela Hugo Chávez, va criticar als que s'han alegrat per la mort de Marulanda, i va dir 
que lamenta no haver-se pogut reunir amb ell, perquè d'haver-se efectuat una trobada, amb 
tota seguretat ja s'hauria realitzat l’intercanvi humanitari. Per altra banda, el Govern de 
Colòmbia assegura que en un dels ordinadors de Raúl Reyes, es va trobar una carta de Cano 
dirigida a Marulanda, en la qual li proposa realitzar atemptats contra personalitats colombianes 
a Espanya, amb la cooperació d'ETA. Entretant, la publicació alemanya Der Spiegel, sosté que 
en els ordinadors de Reyes s'han trobat intercanvi de correus electrònics entre les FARC i el 
partit L'Esquerra, d'Alemanya. En un d'ells, l'actual portaveu per a política Exterior del partit, 
Wolfgang Gehrcke, adquiria el compromís de realitzar labors polítiques i diplomàtiques per a 
promoure la sortida de les FARC de la llista d'organitzacions terroristes de la UE. Portaveus 
d'aquest partit alemany asseguren que s’han realitzat gestions en aquest sentit i que les 
seguiran fent, com a tasca indispensable per a l'obtenció de la pau a Colòmbia, per mitjà del 
diàleg. El Tiempo, Presidencia, El Espectador, Semana, El Nuevo Herald, TELESUR – TV, El 
Comercio – Ecuador, La Hora – Ecuador, APORREA, El país – España, Deustche Welle, 25 – 
30/05/08 
 
Un cap paramilitar, alies “Pájaro”, va revelar haver estat objecte de pressions per part de l'Alt 
Comissionat per a la Pau, Luis Carlos Restrepo, perquè no declarés davant la Cort Suprema de 
Justícia en contra de la Presidenta del Senat, Nancy Patricia Gutiérrez. El funcionari va negar 
l'acusació i diu desconèixer el mòbil de la mateixa. D'altra banda, la comissió d'Acusacions de 
la Càmera de Representants va obrir investigació contra el President Álvaro Uribe, pel delicte 
de suborn, en el cas que s'investiga per l'oferiment de prebendes a l’ex parlamentària Yidis 
Medina i Teodolindo Avendaño, perquè afavorissin al President Uribe amb la reelecció 
presidencial. D'altra part, va ser capturat per autoritats de policia judicial el Gral. Iván Ramírez, 
qui haurà de respondre pels càrrecs de tortura i desaparició forçada de diversos empleats de la 
cafeteria del Palau de Justícia i de la guerrillera del M-19 Irma Franco, durant la represa del 
Palau després que fos pres per un Comando del M-19 el novembre de 1.985. L'Oficial 
s'ocupava, a l'època, de ser la Cap d'Intel·ligència i al seu càrrec van estar les persones que 
van ser vistes sortir vives i mai van aparèixer. El Tiempo, El Espectador, CMI – TV, TELESUR – 
TV, Caracol – Radio, 25 – 30/05/08   
 


