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El Govern d'Equador pren la iniciativa per a solucionar la crisi diplomàtica amb Colòmbia, a 
l'exigir que pel restabliment de les relacions siguin arxivades les suposades proves 
electròniques trobades a l’ordinador de Raúl Reyes, que vinculen al President Rafael Correa 
amb la guerrilla de les FARC. La condició sine qua non és que el Govern de Colòmbia deixi 
d'utilitzar les falses proves i els falsos arguments que Equador té vincles amb les FARC, va 
expressar la Cancellera María Isabel Salvador, al mateix temps que va denunciar noves 
incursions de naus de la Força Aèria colombiana en el territori del seu país. A més proposa que 
es restableixi immediatament la Cartilla de Seguretat entre els dos països, per a evitar que els 
incidents a la frontera se segueixin produint i la crisi escali al nivell militar. Aquesta última 
proposta va ser examinada per una comissió militar colombiana–equatoriana integrada pels 
Caps dels Comandos Conjunts dels Exèrcits, que es va reunir a Panamà, sota l'auspici de la 
OEA, concloent a posar en vigència immediata la Cartilla de Seguretat de manera temporal, 
fins que ambdós Governs acordin mecanismes més amplis. Entretant, el Govern de Veneçuela 
va enviar una nota de protesta a la Cancelleria colombiana, per la incursió d'una unitat militar 
integrada per 60 soldats a territori veneçolà a l'Estat d'Apure. El Ministre de Defensa de 
Colòmbia, Juan Manuel Santos va negar que aquesta incursió s'hagués produït, i el President 
Álvaro Uribe va ordenar una investigació. Els Governs de Colòmbia i Veneçuela van acordar 
una trobada de Comandants militars dels dos països, a la zona on va ocórrer la incursió, per a 
examinar les proves que l'Alt Comandament militar veneçolà anava a presentar. D'altra banda, 
el President Hugo Chávez va denunciar que un avió de guerra de la Marina dels EEUU va 
violar l'espai aeri de Veneçuela, al sobrevolar instal·lacions militars de l'Exèrcit de Veneçuela a 
l’illa d’Orchila. El Govern d'EEUU va reconèixer la incursió de la nau a l'espai aeri de Veneçuela 
i va explicar que va ser degut a un error de navegació. El President Chávez va rebutjar 
l'explicació i va assegurar que el propòsit era el d'espiar les instal·lacions militars a l’illa 
d’Orchila i mesurar la capacitat de resposta del Govern veneçolà, a més va dir que aquest fet 
no és casual i està relacionat amb la incursió de l'Exèrcit de Colòmbia tant a territori de 
Veneçuela com de l'Equador, i constitueixen provocacions deliberades per a produir incidents 
militars i escalar la crisi a la regió a nivells d'enfrontament entre països. Per altra banda, el 
Ministre de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, es va mostrar satisfet per la resposta dels 
diferents països sud-americans, enfront de la iniciativa de constituir el Consell de Defensa Sud-
americà. Aquest entusiasme es va veure minimitzat per la negativa de Colòmbia a formar part 
d'aquest organisme, posició que no va ser ben rebuda a la regió andina, perquè a més va estar 
acompanyada de l'anunci del President Uribe de no descartar la instal·lació d'una base militar a 
Colòmbia, en substitució a la Base de Manta. Brasil durà la iniciativa del CDS a la cimera de 
Presidents a Brasília, per a protocol·litzar la constitució de la Unió de Nacions Sud-americanes, 
UNASUR. La Hora – Ecuador, Diario de Occidente – Cali, TELESUR – TV, El Tiempo, El 
Espectador, APORREA, RCN – Radio, CMI – TV, 17 – 23/05/08 

La guerrilla de les FARC va rebre un fort cop amb la deserció de les seves files i posterior 
entrega voluntària, davant autoritats judicials, de la guerrillera alies “Karina”, Comandant d'un 
dels Fronts que opera a l'orient d’Antioquia. L’ex–guerrillera va dir que el seu lliurament es va 
deure a la pressió militar de l'Exèrcit i al temor de ser assassinada, tal com va ocórrer amb Iván 
Ríos, un dels membres del Secretariat que va ser traït per un dels seus escortes. Va dir a més, 
que les FARC passen per una situació de trencament, però no creu que estiguin al límit del 
col·lapse. Assegura que el conflicte armat a Colòmbia no té solució militar i convida al 
Comandant Manuel Marulanda a disposar-se per a buscar la pau a través del diàleg. Caracol – 
Radio, TELESUR - TV, ANNCOL, El Tiempo, El Espectador, RCN – Radio, CMI – TV, 18 – 
23/05/08 

Després de l'extradició de 14 caps paramilitars als EEUU, la Fiscalia General de la Nació va 
denunciar que funcionaris d'aquest organisme van trobar que els discos durs de cinc ordinadors 
i les targetes de memòria de cinc telèfons mòbils, que posseïen els paramilitars, van 
desaparèixer misteriosament després de que es dugés a terme l'extradició. El Govern ha 
convocat al Director General de l'Institut Nacional Penitenciari, INPEC, a donar explicacions, i 
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ha ordenat una investigació administrativa que va poder convertir-se en assumpte penal, que 
ha començat a donar resultats, a l'establir-se que de forma irregular tant familiars dels 
extraditats, com membres de la Policia, que reforça la vigilància a les presons, van tenir accés 
a aquests objectes. La Fiscalia assegura que en aquests ordinadors hi havia informació 
sensible per a esclarir múltiples crims i per a revelar les activitats delictives que els caps 
paramilitars venien cometent des dels seus llocs de reclusió. D'altra part, el Fiscal General 
assegura que dels documents dels ordinadors de Raúl Reyes, s'ha pogut establir que 
existeixen nexes entre les FARC i tres congressistes, un exministre , dos periodistes, dos ex-
assessors de pau i quatre estrangers. L'alt funcionari va sol·licitar a la Cort Suprema de justícia 
que avanci les investigacions contra les Senadores Piedad Córdoba i Gloria Inés Ramírez, i del 
Representant a la Càmera Wilson Borja. La senadora Córdoba va dir que aquesta sindicació és 
una cortina de fum per a ocultar la crisi institucional resultant dels nexes dels partits polítics que 
donen suport al Govern amb el paramilitarisme, i per l'escàndol sorgit de la compra de vots, per 
part d'alts funcionaris del Govern, a parlamentaris per a aprovar la reelecció del President Uribe. 
El Tiempo, Semana, El Espectador, Caracol – Radio, TELESUR – TV, El Nuevo Herald, 19 – 
23/05/08 

Colòmbia és el país mes violent i l'únic amb un conflicte armat intern a Amèrica Llatina, així ho 
estableix l'Índex Global de Pau, en el seu informe de 2008. Aquest estudi que analitza 24 
variables com els conflictes armats interns i externs que amenacen als països en qüestió, la 
inestabilitat política, el risc d'atemptats terroristes, el nombre de policies i grandària de les 
FFAA, la taxa d'homicidis, el nombre de persones empresonades i els nivells d'accés a les 
armes, entre d’altres, col·loca a Colòmbia en el lloc 130, d'una llista de 140 països que compara 
el grau de pacifisme. Mentre que Espanya ocupa el lloc 30, a pesar del conflicte basc, 
Argentina se situa en el 56, Xile en el 19, Guatemala en el 103, Costa Rica en el 34, Brasil en 
el 90, EEUU en el 97, Xina en el 67, Islàndia en el 1, seguit de Dinamarca Noruega, Nova 
Zelanda, Japó. Els últims llocs són ocupats per Iraq, Somàlia, Sudan, Afganistan i Israel. El 
Tiempo, El Colombiano, El Mundo – Medellín, 21 – 23/05/08 

 

 


