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La crisi en les relacions diplomàtiques a la regió andina, continua sense perspectives de solució 
a curt termini. Així es pot observar a partir de les declaracions de la Cancellera d'Equador, en el 
sentit que per al seu país restablir les relacions diplomàtiques amb Colòmbia no és una prioritat. 
A això es suma el fort advertiment que va fer el President Rafael Correa al govern Colombià i a 
la guerrilla de les FARC, de repel·lir militarment qualsevol incursió en el seu territori, i la 
disposició del seu Govern de modernitzar les seves FFAA, començant per la Força Aèria la 
qual reforçarà amb la compra d'avions Super–Tucano, així com radars i equips de detecció 
electrònica. Referent a això va dir que mai més permetran que un atac aeri com el que van 
rebre el primer de març quedi en la impunitat i tampoc involucrarà al seu país en un conflicte 
que no és dels equatorians. A més, va declarar el mandatari que el seu Govern donaria 
reconeixement de força bel·ligerant a les FARC, sobre la base que aquesta organització alliberi 
incondicionalment a tots els segrestats, renunciï a aquesta pràctica i declari el seu acolliment 
als Tractats de Ginebra. D'altra part, el comandant de l’Amazonia brasilera reconeix que les 
FARC tenen una forta presència a la zona fronterera, en la qual es mouen com ciutadans 
comuns per a abastir-se, agrega que són una força ben entrenada i armada i que són la 
principal amenaça per a la seguretat nacional del seu país. D'altra banda, el Govern de Suècia 
va autoritzar la venda d'armament i equips militars a Colòmbia, decisió que ha estat 
qüestionada per Amnistia Internacional, i pel parlament d'aquest país, tenint en compte que en 
la legislació sueca es prohibeix la venda d'armes a països en conflicte armat, on es violin els 
drets humans o es trobin en guerra amb altres nacions. Entretant, el President de Veneçuela, 
Hugo Chávez, amb motiu de l'elecció presidencial a Paraguai, va revelar que el nou president 
d'aquesta nació l’ex–bisbe Fernando Lugo, es va mostrar partidari de protegir la iniciativa de 
crear la Unió de Nacions Sud-americanes, UNASUR, com un instrument d'integració a la regió. 
A més, la reunió dels Caps d'Estat de Veneçuela, Nicaragua, Cuba i Bolívia, que integren el 
Grup de l'ALBA, van expressar el seu recolzament al Govern d’Evo Morales i van rebutjar els 
intents separatistes de la província de Santa Cruz, la qual van considerar estan afavorits per 
una minoria d'empresaris blancs instigats pel govern d'EEUU. Aquestes pretensions ja havien 
estat desautoritzades per l'ONU i la OEA. Per la seva banda el president nicaragüenc, Daniel 
Ortega, va revelar que està disposat a atorgar asil polític a les dues ciutadanes colombianes i 
una mexicana, que van resultar ferides en el bombardeig que va realitzar l'Exèrcit colombià a 
un campament de les FARC en territori de l'Equador, si elles ho sol·liciten. Des d'Espanya, la 
Senadora Piedad Córdoba, que realitza una gira per Europa, ha declarat en fòrums i a mitjans 
de premsa, que si a Colòmbia la guerra passa pel president d'EEUU, George W. Bush, la pau 
passa pel president Hugo Chávez. D'aquesta manera explica, que la internacionalització del 
conflicte colombià requereix la internacionalització de la pau, i que a més les guerrilles, FARC i 
ELN, condicionen qualsevol inici de negociacions de pau i per a l'acord humanitari, als bons 
oficis que pugui complir el mandatari veneçolà. El Tiempo, El Colombiano, Semana, La Hora – 
Ecuador, TELESUR – TV, CMI, TV, Caracol – Radio, Vanguardia – Valledupar, El País – 
España, APORREA, 18 – 24/04/08  
 
El Govern reconeix l'existència d'una crisi institucional per l'escàndol de la parapolítica, la qual 
s'aprofundeix amb la captura del cosí del President Uribe, l'Exsenador – Mario Uribe Escobar, 
qui en un intent per evadir l'acció de la justícia va sol·licitar asil a l'Ambaixada de Costa Rica, 
recurs que li va ser negat per aquest país ja que els motius argumentats per a la sol·licitud no 
són de naturalesa política i a més per la protesta massiva del moviment de víctimes del 
paramilitarisme, que es va bolcar a les portes de l'Ambaixada per a evitar que el senyor Uribe 
Escobar fos afavorit amb l'asil. Dies abans, els partits d'oposició al Govern, la Cort 
Constitucional, el Consell d'estat, La Procuradoria General de la Nació, la Defensoria del Poble 
i els principals mitjans de premsa, havien expressat el seu recolzament a la Cort Suprema de 
Justícia i a la Fiscalia General de la República, enfront de les pressions indegudes que des de 
sectors de l’uribisme i del Govern es van fer per a frenar l'enjudiciament de més congressistes, 
perquè segons el parer d'aquests últims afectaria seriosament la institucionalitat i legitimitat de 
l'Estat. Amb la captura d'aquest últim congressista i la detenció de dos altres, s'eleva a 33 el 
nombre de parlamentaris presos i a 62 els encausats pels seus nexes amb el paramilitarisme. 
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Per la seva banda els gremis econòmics i els sindicats, van expressar la seva preocupació per 
la crisi institucional i asseguren que tindrà un impacte profund en les inversions estrangeres al 
país, afectant sensiblement l'economia i l'ocupació. D'altra banda, el President Uribe va revelar 
que està sent investigat per la seva presumpta participació en la massacre de l’Aro, ocorreguda 
a la regió d’Ituango, quan ell era Governador d’Antioquia. L'anunci ha generat sorpresa ja que 
els paramilitars responsables d'aquest crim ja havien confessat la seva autoria. El President 
informa que la investigació es va iniciar en el mes de febrer, després que un paramilitar 
assegurés que ell i el seu germà Santiago, van participar en una reunió prèvia a la massacre, 
en la qual hi havien alts oficials de l'Exèrcit i els caps paramilitars Salvatore Mancuso i Carlos 
Castaño. El President ha demanat als organismes de control i de justícia de l'Estat investigar 
fins a les últimes conseqüències la denúncia i assegura la seva innocència i que està sent 
víctima d'un muntatge. Caracol – Radio, El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, Presidencia, 
Semana, Cambio, El Nuevo Herald, BBC, TELESUR – TV, CMI – TV, 18 – 24/04/08 
 
L'assassinat de sindicalistes no cessa a Colòmbia, així ho va revelar el President de la CUT, 
Carlos Arturo Rodríguez, qui va denunciar que Jesús Caballero, directiu del Sindicat del Servei 
Nacional d'Aprenentatge, SINDESENA, va ser segrestat, torturat i assassinat en el municipi de 
Sabanalarga–Atlántico. El sindicalista havia estat amenaçat de mort per grups paramilitars per 
ser un dels promotors de la marxa en solidaritat amb les víctimes del paramilitarisme i els crims 
d'Estat, realitzada el passat 6 de març. El crim de Jesús Caballero, eleva a 22 el nombre de 
sindicalistes assassinats al llarg d'aquest any. La CUT assegura que des que va ser creada 
aquesta central obrera el 1.986, han estat assassinats 2.597 sindicalistes i que el 97% 
d'aquests crims estan en la impunitat. Caracol – Radio, El Tiempo, TELESUR – TV, El 
Colombiano, El Nuevo Siglo, El País – Cali, El Heraldo – Barranquilla, 18 – 24/04/08 
  

 

 


