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El Govern d'Equador va demandar penalment a Colòmbia davant la Cort Internacional de 
justícia de L'Haia , per les constants fumigacions que realitza amb herbicides als cultius de 
coca a la zona fronterera, adjuntant investigacions que demostren un impacte nociu per a la 
vida humana, els cultius d'aliments, la fauna local i la contaminació d'aigües, en territori 
equatorià al llarg de la frontera amb Colòmbia. La Cancelleria equatoriana considera que tals 
fumigacions són violatòries a la sobirania del seu país i no accepta les explicacions del Govern 
de Colòmbia, en el sentit que les fumigacions són realitzades en territori colombià, ja que els 
vents i les aigües transporten fins a l'Equador un volum important dels herbicides fumigats. A 
més la demanda exigeix la suspensió immediata de les aspersions, que si aquestes es 
continuen no es facin sobre una franja de com a mínim 10 quilòmetres, i que sigui reparat el 
dany causat als pobladors equatorians afectats per les fumigacions des de fa més de set anys. 
El Govern de Colòmbia va rebutjar la demanda i argumenta que els cultius il·lícits fumigats són 
propietat de les FARC i que les fumigacions es realitzen observant els protocols internacionals 
per a aquesta activitat. A més la Cancelleria colombiana afirma que des de temps enrere li va 
proposar al Govern d'Equador que Colòmbia estava en disposició d'indemnitzar als equatorians 
que resultessin afectats, però que mai va rebre una resposta. La crisi a la regió no només s'ha 
vist agreujada per la demanda, sinó també pel sobrevol d'un helicòpter militar equatorià sobre 
territori colombià i pel lliurament de Colòmbia a Equador de còpies d'alguns documents extrets 
dels ordinadors de Raúl Reyes. La Cancelleria colombiana va presentar nota de protesta per la 
violació de l'espai aeri i Equador va desqualificar els documents que Colòmbia li va lliurar, 
argumentant que aquests són una creació artificial i manipulada, en un intent d'involucrar al 
Govern equatorià amb la guerrilla de les FARC. Per altra banda, la Cancelleria de Veneçuela 
també va rebre una carpeta amb documents similars, els quals van ser rebutjats amb el mateix 
argument, mentre que el Ministre de l'Interior Ramón Rodríguez Chacín va denunciar que la 
infiltració de paramilitars colombians en barris populars de Caracas i altres importants ciutats, 
forma part d'una “estratègia de guerra de quarta generació”, la qual ha estat declarada 
obertament, a l'afirmar-se que Veneçuela és una amenaça per als interessos dels Estats Units. 
Entretant, el Govern de Mèxic oficialment li va demanar a Colòmbia indemnitzar a les famílies 
dels estudiants morts en el campament de Raúl Reyes. Per la seva banda l'estudiant mexicana 
sobrevivent del bombardeig, Lucía Morett, va rebutjar la pretensió d'autoritats judicials 
colombianes d'interrogar-la i va sol·licitar la protecció del Govern equatorià i de l'ONU. El 
Ministre de Defensa de Perú reconeix la presència d'un nombre indeterminat de tropes d'EEUU 
en el territori del seu país, després que l’ex candidat presidencial Ollanta Humala denunciés 
que tropes nord-americanes estan muntant una base militar a la regió d’Iquitos, a l’Amazònia, 
població propera a la frontera amb Colòmbia. El Ministre va confirmar que la presència 
d'aquests militars és part d'un programa d'ajuda social i de cooperació en la lluita contra el 
narcotràfic. Sectors d'oposició al Govern exigeixen la sortida immediata d'aquesta força militar 
del seu país, perquè viola la sobirania nacional i perquè tenen la sospita que és part d'un pla 
d'internacionalització del conflicte colombià. Des d'Asunción, Paraguai, un jutge penal va 
ordenar la captura internacional del membre de les FARC Rodrigo Granda, qui va ser 
excarcerat per sol·licitud del President de França Nicolás Sarkozy, i qui ha estat beneficiat amb 
un salvaconducte per a actuar a favor de l'intercanvi humanitari. El jutge acusa a Granda 
d'estar involucrat en el segrest i assassinat d'una filla de l’ex president Raúl Cubas. D'altra part, 
el dirigent de les FARC Iván Márquez assegura que l'atac al campament de Raúl Reyes, en 
territori equatorià, es va iniciar amb el llançament d'un míssil terra–terra, des de la base militar 
de Tres Esquinas, en el Caquetá, per militars d'EEUU, al que va seguir la incursió de tropes 
colombianes violant la sobirania nacional d'Equador. RCN – Radio, Caracol – Radio, TELESUR 
– TV, APORREA, ABP, El Tiempo, El Colombiano, El Universal – Venezuela, El Comercio – 
Ecuador, La Jornada – México, REBELIÓN, 29/03/08 – 04/04/08 
 
La proposta d’excarceració dels guerrillers de les FARC, presos en presons colombianes, a 
canvi de l'alliberament d’Ingrid Betancourt i els altres ostatges i presoners, ha estat protegida 
per la OEA i els Governs d'Espanya, Argentina, Eslovènia, Brasil i França. El President Sarkozy, 
en al·locució televisiva es va dirigir a Manuel Marulanda, líder de les FARC, a qui li va demanar 

                                                 
1 www.escolapau.org 

http://www.escolapau.org/


l'alliberament immediat d’Ingrid i el responsabilitza de la seva eventual mort, tenint en compte el 
seu greu estat de salut. El Govern francès va afirmar estar disposat a rebre als guerrillers que 
siguin excarcerats i a concedir-los l'estatus de refugiats en el seu país. Igualment França va 
disposar d'un avió hospital i el va enviar a Colòmbia amb personal mèdic per a tractar la salut 
d’Ingrid, la qual segons informes d'autoritats colombianes, cada vegada es deteriora i corre el 
risc de morir si no se l’atén. El Govern de Colòmbia va autoritzar a França de gestionar l'ingrés 
a Colòmbia una missió humanitària de salut per a tractar a Ingrid, i es va comprometre a cessar 
temporalment les operacions militars en l'àrea que li sigui assenyalada, on es duria a efecte tal 
missió. El Grup de Països facilitadors per a l'acord humanitari, França, Suïssa i Espanya, 
intenten establir contacte amb les FARC per a demanar-los que permetin l'atenció mèdica a 
Ingrid i per a tramitar el seu alliberament i la dels altres captius. Per la seva banda, Ricardo 
Granda, va declarar que és inacceptable per a les FARC l'exigència que alliberi unilateralment 
a les persones que estan en el seu poder, doncs ja han realitzat alliberaments d'alguns polítics 
sense contraprestació alguna i els restants seran alliberats mitjançant bescanvi de presoners. 
Caracol – Radio, APORREA, CMI – TV, El Tiempo, TELESUR – TV, 29/03/08  – 04/04/08 
 
El portaveu polític de l’ELN, Francisco Galán, es va reunir amb el President Álvaro Uribe a la 
Casa de Nariño, amb el propòsit de tractar la paràlisi de les converses de pau que venia 
sostenint aquesta guerrilla amb el Govern. Galán va declarar que la trobada ho va fer a títol 
personal i que renuncia a la guerra però no a les seves conviccions, que ha estat autoritzat pel 
govern per a mantenir contacte permanent amb el Comando Central d'aquesta organització, en 
el propòsit de treballar pel retorn a la taula de negociacions. Va dir, a més, que va a liderar un 
treball de construcció d'un consens nacional per la pau, amb tots els actors de la violència al 
país. CMI – TV, Ato Comisionado para la Paz, El Tiempo, El Espectador, 04/04/08  
 
El periòdic nord-americà The Washington Post afirma que a Colòmbia creix el nombre de 
camperols assassinats que són reportats per autoritats militars com “donats de baixa” en 
combat amb forces guerrilleres. Diu el diari que això es deu a la pressió de la cúpula militar, a 
les tropes en el terreny, perquè reportin resultats positius. Aquestes execucions extrajudicials 
són objecte de preocupació i d'investigació d'importants agències de drets humans 
internacionals i dels EEUU. El diari cita que la Fiscalia General de Colòmbia investiga la mort 
de 525 civils, que són només una part dels assassinats des del 2002 i que existeixen 500 casos 
més que involucren centenars de víctimes. El Govern colombià va rebutjar aquestes 
afirmacions, les quals assegura són part d'una estratègia internacional d'ONG que són façana 
d'organitzacions terroristes, per a desprestigiar la política de seguretat democràtica que impulsa 
el President Uribe. D'altra banda, el candidat pel partit Demòcrata a la Presidència dels EEUU, 
Barack Obama, en un discurs davant la convenció anual de la Confederació de Sindicats 
d'EEUU, AFL-CIO, va prometre que mantindrà la seva oposició al Tractat de Lliure Comerç, 
TLC, amb Colòmbia, fins que no se suspenguin els assassinats de sindicalistes i l'hostilitat a la 
labor sindical dels treballadors. La candidata Hillary Clinton, també s'oposa a la signatura del 
TLC per similars raons. El Govern colombià va rebutjar aquestes declaracions, les quals va 
qualificar com un atropellament al país i com producte del desconeixement de la realitat 
colombiana. D'altra part, un grup de 22 eurodiputats va enviar una carta al President Uribe, en 
la qual repudien l'onada de terror contra defensors de drets humans, sindicalistes, activistes 
socials i líders sindicals, per part d'organitzacions paramilitars que ja han assassinat a diverses 
persones per les seves activitats socials i d'oposició i per les amenaces de mort contra els 
mateixos. Li demanen al Govern que utilitzi tots els mitjans previstos en la Constitució i les Lleis, 
per a investigar i sancionar als responsables d'aquests crims. El Tiempo, El Espectador, 
Presidencia, Caracol – Radio, CMI – TV, TELESUR, Parlamento Europeo,  30/03/08 – 04/04/08 

 

 


