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El President d'Equador, Rafael Correa, va anunciar que desplegarà a la frontera amb Colòmbia 
12 avions de combat Super-Tucano amb un propòsit dissuasiu per a evitar incursions militars 
com l'ocorreguda el primer de març, que va motivar la ruptura de relacions diplomàtiques entre 
els dos governs. Diu, a més, que manté vigent la seva disposició per a col·laborar amb 
l'alliberament dels presoners i ostatges de les FARC. Aquest tema el plantejarà al President 
Nicolás Sarkozy, en el marc d'una gira que realitzarà per Europa. Per la seva banda el Ministre 
del Govern equatorià, Fernando Bustamante, va assegurar que durant la incursió militar de 
Colòmbia al territori del seu país i en el qual van donar mort a Raúl Reyes, van executar amb 
tirs per l'esquena a almenys quatre de les persones mortes en el bombardeig; tal anunci es 
desprèn de l'informe forense, després de realitzades les autòpsies als cadàvers abandonats per 
les tropes colombianes. El Canceller de Colòmbia, Fernando Araujo, va enviar una nota de 
rebuig a aquests assenyalaments al Govern d'Equador, per mitjà de l'Ambaixada d'Argentina 
que oficia com representant d'Equador a Colòmbia, argumentant que tots els morts en l'atac 
van morir per causa de les ones expansives de les bombes llançades. D'altra part, l'Ambaixador 
d'EEUU a Colòmbia, William Brownfield, va dir que el Govern del seu país considera altament 
probable que al ser desmantellada la Base de Manta, a Equador, aquesta seria instal·lada en el 
sud de Colòmbia, amb la qual es completarien quatre. A Colòmbia operen les bases de Tres 
Esquinas i Florència en el departament de Caquetá, i la de Larandia en el departament del 
Meta, totes sota el comandament operacional de militars dels EEUU. Entretant, el Govern de 
Veneçuela va anunciar que aquest any comprarà altres 4 avions Sukhoi a Rússia, per a sumar-
los als 24 que ja posseeix, en el marc d'un pla de modernització militar que inclou l'adquisició 
de nous helicòpters, 7 radars per a la defensa aèria i un satèl·lit de comunicacions, de 
fabricació xinesa, d'ús civil. Per la seva banda, l'organització guerrillera mexicana Exèrcit 
Popular Revolucionari, EPR, va qualificar de faules ordides per l’ultradreta, les versions que 
asseguren que aquest grup tindria relacions amb el Govern del President Hugo Chávez i amb 
les FARC. Rebutgen a més la versió difosa per funcionaris del Govern mexicà, segons la qual, 
l'estudiant ferida en el campament on va morir Raúl Reyes, Lucía Morett, oficiés com enllaç 
entre l’EPR i les FARC. D'altra part, els Presidents d'Equador, Veneçuela i Nicaragua, en 
solidaritat amb el Govern del President Evo Morals, van advertir que no reconeixen el 
referèndum separatista de Santa Cruz, a Bolívia. Diuen que aquesta pretensió de 
desmembrament d'un país és patrocinada pel govern d'EEUU, per a crear una crisi en la regió 
andina i fer col·lapsar els processos de democratització i de canvis estructurals que s'avancen 
a Amèrica Llatina. Pel seu costat, el Consell Suprem de Defensa Nacional de Bolívia, va 
desvirtuar les remors sobre l’intent d'un cop d'estat contra Evo Morals, però va advertir que no 
permetran la fractura de la integritat territorial i demanen que les divergències polítiques i 
demandes regionals siguin dirimides respectant la Constitució Nacional, recentment aprovada. 
Per altra banda, el periodista nord-americà del setmanari The Nation, Jeremy Scahill, expert en 
temes militars, assegura que “Blackwater”, l'empresa que contracta mercenaris per a prestar 
serveis paramilitars a l’Iraq, contempla la possibilitat d'operar en països llatinoamericans amb el 
pretext de combatre el narcotràfic, entre els quals estan Colòmbia i Mèxic. Agrega, que a través 
d'aquest tipus d'empreses de mercenaris és com el Govern d'EEUU evitaria “deixar una petjada 
militar”. Scahill diu que a Colòmbia ja opera una empresa similar a Blackwater, anomenada 
DynCorp que absorbeix bona part dels 630 milions de dòlars que els EEUU destinen pel 
finançament anual del Pla Colòmbia. D'altra part, el Govern colombià va revelar que les FFMM i 
de Policia estan rebent entrenament de la OEA i dels EEUU per a enfrontar eventuals atacs 
amb armes químiques i biològiques, i alhora el Govern prepara un decret per a prohibir la 
producció i ocupació d'aquest tipus d'arma letal. El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, El 
Periódico, APORREA, TELESUR – TV, La Hora – Ecuador, El Comercio – Ecuador, El 
Universal – Venezuela, La Razón – Bolivia, La Prensa – Bolivia, 03 – 08/05/08 
 
L'Alt Comissionat per a la Pau, Luis Carlos Restrepo, va dir en la crisi institucional de l'Estat, a 
causa de la implicació de 63 parlamentaris amb el paramilitarisme, al demanar-los als partits 
uribistas dissoldre's, perquè en la seva opinió tenen altes responsabilitats en aquest 
comportament delictiu dels seus respectius parlamentaris, al mateix temps que posa distància 
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entre aquests partits i l'elecció del President Uribe, amb l'argument que aquest va resultar 
electe pel vot d'opinió i no pels vots aportats per aquests partits. Les declaracions del funcionari 
van generar una forta reacció en els partits polítics afins al President, qui van decidir avançar 
un “pla tortuga” en el tràmit legislatiu d'iniciatives de Llei proposades pel govern, fins a tant el 
mandatari no desqualifiqui les declaracions del funcionari. Pel seu costat, l'expresident – 
Ernesto Samper Pizzano, diu que l'Alt Comissionat ha de dedicar-se a desmuntar a 
l'organització paramilitar “Àguilas Negras” i a no involucrar-se en temes que són del ressort 
exclusiu del President i del Ministre de l'Interior. Entretant el president Uribe es va veure en una 
aguda polèmica amb els ex–guerrillers reinserits Gustavo Petro i León València, al demanar-los 
públicament que li diguin al país qui van ser els seus aliats polítics. Aquests van respondre que 
els seus amics són part del Govern i van assenyalar amb nom propi a Carlos Franco (ex – EPL), 
Director del Programa de Drets Humans de la Vicepresidència, Rosemberg Pabón (ex – M19), 
Departament Nacional Administratiu de Cooperatives, Everth Bustamante (ex – M19), Institut 
Colombià de Recreació i Esports, i a l'assessor presidencial José Obdulio Gaviria, de qui 
afirmen que va militar en les files de l’EPL. El President va sortir en defensa d'aquestes 
persones i va qualificar de calumniosos els assenyalaments sobre José Obdulio Gaviria. A més 
va dir que ell està disposat a comparèixer davant els tribunals perquè s'examini la seva 
conducta en relació amb la parapolítica. TELESUR – TV, El Tiempo, CMI – TV, Caracol – Radio, 
El Espectador, Semana.03 – 08/05/08 
 
El Govern dels EEUU va desistir d'acusar a Simón Trinidad per càrrecs de narcotràfic. La 
decisió va ser presa després de dos judicis realitzats en la seva contra en els quals el jurat no 
va poder concloure amb un veredicte condemnatori. Les autoritats colombianes es van declarar 
descoratjades per aquesta decisió, ja que el narcotràfic va ser un argument fort esgrimit pel 
govern d'EEUU i de Colòmbia per a extraditar-lo. Analistes polítics colombians creuen que la 
autoinhibició de les autoritats judicials nord-americanes per a jutjar per narcotràfic a Trinidad, 
ajudarà a gestionar l'intercanvi humanitari entre el Govern i la guerrilla de les FARC. El Tiempo, 
El Nuevo Herald, El Espectador, Caracol – Radio, 06 – 08/05/08 
 
El Coronel Hernán Mejía Gutiérrez, ex–comandant del Batalló La Popa de Valledupar va ser 
capturat i haurà de respondre a la justícia per la seva aliança amb el cap paramilitar Jorge 40 i 
per la seva implicació en múltiples crims i massacres comeses pels paramilitars a la regió del 
Cesar. La captura va ser ordenada per la Fiscalia, tan bon punt diversos paramilitars 
confessessin els seus crims i revelessin el compromís directe d'aquest oficial. Per altra banda, 
la Unitat Nacional de Drets Humans de la Fiscalia va decidir reobrir el cas de la massacre de la 
Rochela i vincular a aquest procés al General ® Farouk Yanine Díaz, tenint en compte d'existir 
suficient material probatori que demostra altes responsabilitats de l'oficial en la massacre i 
altres delictes en la regió de Santander i el Magdalena Medio, quan aquest va ser comandant 
de la Segona Divisió de l'Exèrcit. La Cort Interamericana de Drets Humans havia proferit fallada 
condemnatòria contra l'Estat colombià per aquesta massacre, i assenyalat la responsabilitat 
directa del General Yanine en aquest múltiple crim, qui haurà de rendir indagatòria en els 
pròxims dies. El Frente – Bucaramanga, Vanguardia Liberal, El Colombiano, El Tiempo, CMI – 
TV, 06 – 08/05/08 

 

 


