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Augmenta la tensió entre Colòmbia i Equador amb l'encreuament d'acusacions i reptes. Un 
comunicat de la Presidència de Colòmbia, en el qual s'acusa al President Correa de 
permissivitat enfront de la presència de les FARC en territori equatorià, va ser respost pel 
mandatari d'aquest país amb un repte de 48 hores perquè Colòmbia subministri proves de tal 
afirmació. Transcorregut el temps i sense que Colòmbia fes demostració alguna, el President 
Correa va qualificar de pallassades i mentides les afirmacions del Govern d’Uribe, a la qual 
cosa aquest últim va respondre amb l'acusació que el President Correa hauria ordenat a 
l'Exèrcit del seu país no emprendre accions militars contra les FARC. El Ministre de Defensa de 
l'Equador va assenyalar que aquestes afirmacions buscaven sembrar la desconfiança entre el 
Govern i les FFAA del seu país, amb la intenció de fracturar l'ordre institucional intern. El 
Govern d'Equador va dir que acudirà a la OEA per a deixar en mans d'aquest organisme, el 
maneig de la situació. Aquest trencament, cada vegada major, de les relacions entre els dos 
països transcorre enmig de la visita del President Correa a Mèxic, per a tractar, entre altres 
temes, el cas dels estudiants mexicans morts i ferits en el bombardeig al campament de les 
FARC. Per la seva banda el President mexicà, Felipe Calderón, es va expressar en termes 
contundents contra l'atac al campament de les FARC en territori d'Equador i va exigir justícia 
per l'assassinat de quatre estudiants del seu país, en el que va qualificar de massacre. En 
aquesta trobada el President Correa va llançar la proposta de crear una Organització d'Estats 
Llatinoamericans, que es caracteritzi per defensar els principis de l'autodeterminació “i 
solidaritat” dels països de la regió. Entretant, el Ministre de Defensa equatorià va qüestionar la 
capacitació que han rebut oficials del seu país per part de militars nord-americans. Va dir que 
d’ara en endavant buscaran formes de col·laboració i capacitació a països del Sud, per a deixar 
de dependre dels EEUU. D'altra banda Veneçuela i Brasil realitzen diàlegs tendents a constituir 
el Consell de Defensa Llatinoamericà, que servirà per a enfortir la cooperació militar, com a 
mecanisme integrador de la regió i per a prevenir situacions com la incursió de tropes 
colombianes a Equador. S'espera que abans de concloure el present any s'hagi constituït 
aquest nou organisme. Referent a això, el President Chávez va dir que “si existeix una OTAN, 
una Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, per què no pot existir una OTAS, una 
Organització del Tractat de l'Atlàntic Sud?”. D'altra part, el Govern colombià va confirmar que 
s'ha realitzat una nova compra d'armament i equip per al combat contra la insurrecció, format 
per 25 helicòpters, 8 avions Super-Tucano, 13.000 armes i 187 camions blindats pel transport 
de tropes. Colòmbia va pujar 18 llocs en l'escalafó de països que més importen armes del món, 
així ho registra l'últim informe de l'Institut d'Investigació de Pau d'Estocolm, SIPRI, que analitza 
el comportament de 120 països en despesa militar. Pel seu costat la Contraloría General va 
revelar que la despesa militar a Colòmbia entre 2001 i 2007 va representar en terme mitjà el 
4.7% del PIB, xifra que està molt per sobre del terme mitjà del continent. Referent a això el 
Comandant de les FFAA de Colòmbia, va assegurar que l'alta despesa militar obeeix a la 
necessitat de modernització militar i per guanyar eficàcia pel combat a la guerrilla, va descartar 
que Colòmbia estigui involucrada en una carrera armamentista a la regió. Per la seva banda, 
una opinió similar va expressar el Ministre de defensa del Brasil a l'assegurar que no hi ha cap 
carrera armamentista a Amèrica del Sud, que per contra l'augment en la despesa militar es deu 
a la necessitat que tenen alguns països de renovar equips ja obsolets. Entretant, el President 
Chávez va signar un decret que ordena la creació del Comando General de la Reserva Militar, 
que dependrà directament del despatx del President, qui també designarà l'autoritat màxima 
d'aquest cos que agrupa les reserves de les forces d'aire, mar i terra, a més de la Guàrdia 
Nacional. Aquesta decisió sumada a la creació de la Guàrdia Territorial, composta per 
voluntaris que reben entrenament en labors de resistència, és part del que el mandatari ha 
anomenat com a preparació per a una guerra asimètrica enfront de la sospita que EEUU té a 
Veneçuela com objectiu a causa de les grans reserves de petroli. ABN,  TELESUR – TV, 
Caracol – Radio, Presidencia, El Tiempo, El Nuevo Herald, 12 – 17/04/08 
 
El President Hugo Chávez va anunciar que ha continuat en el treball per assolir que les FARC 
alliberin un tercer grup d'ostatges, entre els quals espera que hi hagi Ingrid Betancourt. El 
mandatari es va dirigir a Marulanda, a través dels mitjans de premsa, convidant-lo a observar el 
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que està passant a Amèrica llatina i va agregar que si ell fos guerrilla no tindria civils captius. 
Va dir a més que després de la mort de Raúl Reyes, es van tancar tots els camins per al 
bescanvi humanitari, però que ell continuarà realitzant gestions per a obrir nous camins. D'altra 
banda, la Presidenta d'Argentina, Cristina Fernández, demana al Govern dels EEUU involucrar-
se en la recerca d'un acord humanitari i que pressioni perquè el bescanvi es pugui realitzar i 
així assolir l'alliberament dels tres nord-americans en poder de les FARC. Aquesta postura 
contrasta amb la del President de Brasil, Luis Ignacio lula Da Silva, que va dir que el seu 
Govern no participarà en aquest tema, doncs es tracta d'una situació que només és 
competència de Colòmbia. Entretant, el president de Costa Rica, Oscar Arias, en la seva 
qualitat de mandatari d'un país de pau i com a Premi Nobel de Pau, li va oferir al President 
Uribe els seus bons oficis per a l'intercanvi humanitari i la pau de Colòmbia. El Tiempo, Caracol 
– Radio,  El Nuevo Siglo, TELESUR – TV, APORREA, 12 – 17/04/08 
 
Un grup de 63 congressistes dels EEUU van enviar una carta al President Uribe, en la qual 
assenyalen al seu assessor José Obdulio Gaviria, de promoure amb les seves declaracions, 
amenaces i la mort de diversos defensors de drets humans i activistes socials, que van 
convocar la passada marxa en solidaritat amb les víctimes del paramilitarisme. El senyor 
Gaviria havia afirmat que aquesta convocatòria estava orquestrada per les FARC. Els 
congressistes demanen al President adoptar una posició pública ferma en suport de qui 
promouen i protegeixen els drets humans i que desqualifiqui les declaracions de José Obdulio 
Gaviria, perquè a més de ser inexactes són perilloses. CMI. TELESUR – TV, El Tiempo, 
Caracol – Radio, 15 – 17/04/08 
 
El diari nord-americà El Nou Herald, publica fotografies de tres germans i un fill del Procurador 
General de la Nació, Edgardo Maya Villazón, celebrant una festa amb un grup paramilitar, en la 
qual també estan presents alguns militars del departament del Cesar. Una de les fotografies 
registra el moment que un cap paramilitar li fa entrega de diners a un dels germans del 
Procurador que dirigeix un hospital públic a Valledupar. Enfront d'això el Procurador General va 
sol·licitar al Fiscal General que investigui la seva conducta i les denúncies que publica el diari. 
D'altra part, la crisi institucional i de legitimitat que sofreix el Congrés colombià, s'aguditza amb 
la decisió de la Cort Suprema de Justícia, de vincular processalment al President del partit de 
l'U, partit que expressa el pensament del President Uribe, senyor Carlos García Orjuela i a tres 
parlamentaris més, amb el procés que aquesta alta Cort avança contra polítics i funcionaris 
públics pels seus nexes amb el paramilitarisme. També es va conèixer que l’ex–parlamentària i 
portaveu de les autodefenses, Rocío Arias, va acusar a l'actual Presidenta del Congrés, Nancy 
Patricia Gutiérrez, de tenir forts vincles amb paramilitars de Cundinamarca i d'haver estat electa 
amb el suport d'aquests. El Tiempo, El Nuevo Herald, Cambio, Caracol – Radio, 14 – 17/04/08 
 
El Ministeri de defensa presenta un informe oficial, en el qual s'assegura que des del primer 
mandat del President Uribe a la data, més de 15.000 integrants de grups armats il·legals s'han 
desmobilitzat de manera individual, entre aquests 9.228 pertanyien a les FARC, 2.051 a l’ELN, 
3.682 a les AUC i 446 a grups dissidents. Segons el gènere, 12.927 són homes i 2.480 dones. 
D'ells 2.356 eren menors de 18 anys en el moment de la desmobilització. Caracol – Radio, El 
Tiempo, El Espectador, 15 – 17/04/08  


