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VENEÇUELA: Organitzacions opositores al Govern del President Chávez, van iniciar una 
campanya internacional per a processar al mandatari davant la Cort Penal Internacional, CPI, 
pels presumptes vincles amb les FARC. La demanda es sustenta en la informació extreta dels 
ordinadors de Raúl Reyes. D'altra banda, l’ex-vicepresident José Vicente Rangel, va denunciar 
que al contrari del que diu el President Uribe, a la Guajira i molt a prop de la frontera, s’hi s'està 
construint una base militar nord-americana, reemplaçant la base militar d'EEUU a Manta– 
Equador; va dir que a la base operaran dos batallons de tropes d’elit, un esquadró d'helicòpters 
i avions espia d'EEUU. Telesur, Aporrea, El Nacional – Venezuela, Caracol – Radio, RCN – 
Radio, CMI – Tv, 14 – 20/06/08 
 
EQUADOR: El President Rafael Correa va anunciar que ara com ara el seu país no ingressarà 
a l'acord de l'ALBA, (Alternativa Bolivariana pels Pobles d'Amèrica) proposat pel president de 
Veneçuela i al que ja s’han adherit els Governs de Cuba, Bolívia, Nicaragua i Dominica, i que 
està disposat a contribuir a la definició i concreció de mecanismes de cooperació entre l'ALBA i 
altres processos d'integració subregional, com són el cas de la UNASUR i l'Organització 
d'Estats Llatinoamericans. Autoritats militars i judicials equatorianes van revelar haver 
descobert un pla per a assassinar al President Rafael Correa. La Policia Judicial va detenir a 
tres ciutadans colombians i un equatorià, als quals se'ls va confiscar documents i mapes pel pla 
de magnicidi. Les autoritats van dir que almenys un d'ells ha acceptat ser membre de 
l'organització paramilitar “Àguiles Negres”, per la qual cosa investiguen els orígens del complot i 
els antecedents dels detinguts. D'altra part, el President Correa va dir que el Ministeri de 
Defensa i les FFAA no mantenen cap pla per a executar operacions coordinades, combinades 
o conjuntes en la lluita contra les FARC, desmentint una declaració que va fer el Gral. Edwin 
Donayre, comandant de l'Exèrcit de Perú, donant com un fet aquesta aliança. El President 
Correa va reiterar no involucrar al seu país en el conflicte armat intern de Colòmbia, i va 
assegurar la seva disposició de repel·lir qualsevol tipus d'incursió militar al seu territori que 
provingui de països veïns. Caracol – Radio, El Tiempo, El Espectador, La Hora – Ecuador, El 
Comercio – Ecuador, El Diario del Sur – Pasto, 14 – 20/06/08 
 
BOLIVIA: Els Ministres de Defensa de Bolívia i Equador van signar un conveni pel 
desenvolupament de programes i plans d'assistència, de cooperació tècnica i educativa per a 
l'execució de polítiques de Defensa Nacional, de planejament estratègic, modernització de les 
FFAA, intel·ligència estratègica, assistència en casos de catàstrofes i desastres naturals i la 
modernització del sistema de justícia militar i de formació en Dret Internacional Humanitari i 
Drets Humans. D'altra banda, els Governs de Bolívia i Xile van signar un històric acord sobre 
temes de defensa nacional. L'acord estableix que Xile retirarà les mines terrestres sembrades 
al llarg de la frontera amb Bolívia, l'increment de la participació de tropes bolivianes a Haití, 
missió humanitària que lidera Xile i l'intercanvi de militars d'alta graduació en les respectives 
representacions diplomàtiques. Portaveus d'ambdós Governs coincideixen a afirmar que l'acord 
farà créixer les relacions cap a altres camps i generarà confiança mútua. D'altra part, sectors 
d'oposició al Govern d’Evo Morales, han denunciat que un comando de tropes d’elit 
veneçolanes, dotat amb armament i helicòpters d’última tecnologia romanen a Bolívia, per a 
brindar seguretat i evacuar al President Morales en l'eventualitat que corregués perill degut a la 
crisi política que es viu a Bolívia. Reclamen que siguin expulsades del país perquè viola la 
sobirania i la seva presència és inconstitucional. El Diario – Bolivia, La Razón – Bolivia, 
Rebelión, El Nacional – Venezuela, El Mercurio – Chile,  La Jornada – México, 14 – 20/06/08 
 
PERÚ: El Govern va rebre els continguts dels ordinadors de Raúl Reyes, en els quals 
suposadament s'estableix que existia una sòlida relació entre les FARC i el Moviment 
Revolucionari Tupac Amaru, MRTA, que les autoritats consideraven extingit, però que de 
l’intercanvi de correus entre Reyes i membres del MRTA s'observa la intenció de reactivar el 
Moviment a través de capacitació i suport logístic mutu. D'altra part, autoritats militars van 
informar que tropes peruanes es van enfrontar amb guerrilles de les FARC a la frontera, amb el 
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resultat d'un soldat ferit. Caracol – Radio, El Comercio – Perú, El Expreso – Perú, El Tiempo, 
14 – 20/06/08 
 
PARAGUAI: El President electe Fernando Lugo, que realitza una gira per diversos països 
llatinoamericans, va expressar el seu interès en la creació del Consell de Defensa Sud-americà 
i va reafirmar la seva disposició a sostenir relacions diplomàtiques amb el món, sobre la base 
del respecte mutu i el dret a la lliure determinació. Reclama que les relacions han de 
caracteritzar-se per l'equitat i la justícia i no per imposicions imperials de cap índole. Lugo es va 
comprometre a realitzar una investigació, tot just assumeixi el poder, sobre la suposada 
existència d'una base militar d'EEUU en sòl paraguaià i va dir que coneix que actualment es 
porten a terme exercicis militars conjunts, però que són de caràcter humanitari. Assegura que 
de cap manera permetrà bases militars estrangeres en el seu país. Telesur – Tv, Última hora – 
Paraguay, ABC – Color – Paraguay, 14 – 20/06/08 
 
COLÒMBIA: El Ministre d'Afers exteriors, Miguel Ángel Moratinos, després de reunir-se amb el 
President Álvaro Uribe, va expressar el suport d'Espanya a Colòmbia en la recerca de la pau i 
la consecució de l'acord humanitari, sempre a condició que Colòmbia ho sol·liciti. Va dir a més, 
que Espanya agraeix les condicions de seguretat ofertes per Colòmbia per a la inversió 
espanyola en el país. Per la seva banda, un portaveu de la Cancelleria francesa va revelar que 
ja han assolit establir contacte amb la guerrilla de les FARC, tan bon punt aquest es perdés 
amb la mort de Raúl Reyes. D'altra part, l'Observatori per a la Protecció dels Defensors dels 
Drets Humans en el seu últim informe sobre Colòmbia, va reportar que el 95% dels casos de 
violació als drets humans queda impune, i el 100% dels autors intel·lectuals estan per fora de 
l'abast de la justícia. L'informe que és avalat per l'Organització Mundial contra la Tortura, 
estableix que les violacions als DH a Colòmbia mostren una tendència ascendent i va criticar la 
pobra acció de l'Estat per a detenir-la. Mentre, una plataforma d’ONGs colombianes, 
encapçalades pel col·lectiu d'Advocats José Alvear Restrepo, va demandar davant la Cort 
Constitucional l'acte legislatiu que va permetre la reelecció del president Álvaro Uribe, atès que 
en el transcurs de la reforma constitucional es van cometre actes irregulars, il·legals i 
fraudulents. Els demandants demanen una Acció de Revisió sobre el concepte favorable de 
constitucionalitat que donés la Cort a la reforma, ja que per a aquesta data no s'havien revelat 
els fets corruptes i criminals que avui són coneguts com els escàndols de la parapolítica i la 
yidispolítica. D'altra part, un informe de l'Oficina de Nacions Unides contra el Delicte i el Crim, 
UNODC, reconeix que l'àrea sembrada amb cultius de plantes de coca ha crescut en un 27%, 
arribant en l'actualitat a un total de 97.000 hectàrees. Aquest increment representa un cop dur 
als esforços de Colòmbia i els EEUU en la lluita contra el narcotràfic, doncs el govern colombià 
assegura haver eradicat 66.000 hectàrees manualment i fumigat amb productes químics 
153.000 hectàrees més, durant el 2007. La UNODC diu que això s'explica pel ressembrat de 
cultius destruïts, i per la poca capacitat de l'Estat per a promoure programes de substitució de 
cultius alternatius. D'altre banda, el Comandant de les Forces Militars, Gral. Fredy Padilla de 
León, va revelar que malgrat haver infringit forts cops a les forces guerrilleres, les tropes oficials 
han estat durament colpejades, doncs al llarg d'aquest any han mort 151 soldats i 419 ferits, en 
una proporció d'un soldat mort i tres ferits cada dia. Pel seu costat, el Conseller per a la 
Reintegració, Frank Pearl, va dir que des de gener d'aquest any a la data s'han desmobilitzat 
1.056 guerrillers, en la seva majoria pertanyents a les FARC, en una proporció de nou 
desmobilitzats cada dia. Mentre, la guerrilla de l’ELN no veu útil, ara com ara, realitzar 
acostaments amb el Govern d’Uribe, així ho va expressar el màxim cap d'aquesta organització, 
qui a més va dir reconèixer a la recent constituïda UNASUR com interlocutora vàlida, en la 
recerca del suport internacional per a la solució política del conflicte i es va declarar disposat al 
diàleg amb sectors socials del país i amb portaveus dels països que conformen la UNASUR. 
L'Ambaixada de Canadà a Bogotà, va informar haver rebut amenaces de l'organització 
paramilitar Àguiles Negres, a causa de la protecció que aquest país ha brindat a testimonis que 
actuen en els processos judicials contra polítics propers al President, que estan vinculats amb 
el paramilitarisme. CMI – Tv, Insurrección – ELN, Telesur – Tv, El Colombiano, El Tiempo, El 
País – España, El Nuevo siglo, El Espectador, 14 – 20/06/08  
 

 

 


