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L'anunci de la intenció de la guerrilla de l'ELN de participar en política és saludat per diversos
sectors polítics. La notícia es produeix arran de la publicació en internet d'unes declaracions d'un
membre de la Direcció Nacional de l'ELN realitzades a mitjan del passat mes de desembre. Des de
sectors de l'esquerra democràtica s'adverteix, no obstant això, que la guerrilla deurà abandonar les
armes prèviament. Per altra banda, aparentment l'ELN està realitzant tasques de desminatge en la
zona sud del departament de Bolívar amb molt de sigil des de fa tres mesos. A.García, membre del
Comando Central de la guerrilla, condiciona l'ampliació del desminatge a altres zones del país a un
acord amb el Govern. El Tiempo, 09 11 i 13/01/05.

L'informe anual de Human Rights Watch sobre la situació dels DH en el món alerta que el procés de
pau amb els grups paramilitars camina cap a la impunitat, sobretot davant la falta d'un marc legal
que regeixi el procés de desmobilització. HRW, 12/01/05. 

Dues ONG internacionals de DH alerten que el possible suport econòmic de la UE al procés de
desmobilització de grups paramilitars podria tenir l'efecte contrari, de consolidar el control
d'aquests grups sobre la població. Segons les ONG, la UE estaria pensant a destinar a aquest
propòsit 20 milions d'euros prevists inicialment per a població desplaçada. OIDH-ACO i CCEEU,
05/01/05.

COLÒMBIA - VENEÇUELA: El Govern veneçolà crida a consultes al seu ambaixador a Bogotá enmig
de la polèmica per la captura, a Caracas, de R.Granda, responsable de relacions internacionals de la
guerrilla de les FARC. El ministre de l'Interior i Justícia de Veneçuela anuncia que el seu país ha
identificat als policies colombians i militars veneçolans que van coordinar la captura, el passat 13 de
desembre. El ministre de Defensa de Colòmbia reconeix el pagament d'una recompensa per la
captura de Granda, encara que afirma que l'operació es va realitzar sense violentar la sobirania
veneçolana i sense la participació de forces de seguretat colombianes. Miami Herald, 12/01/05; El
Colombiano, 14/01/05.

COLÒMBIA - IRLANDA DEL NORD: Els tres irlandesos fugitius de la justícia colombiana, acusats
per entrenar a la guerrilla de les FARC, han estat col·locats en la llista de recerca internacional de la
Interpol. Inicialment els acusats van ser posats en llibertat condicional, però es van donar a la fugida
davant l'apel·lació del Fiscal General de Colòmbia. Online Ireland, 13/01/05 .
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