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Els blocs Sinú i San Jorge de les Autodefenses Unides de Colòmbia (AUC), amb 922 integrants, es
desmobilitzen en el nord del país. Es tracta dels grups paramilitars més antics i simbòlics, per
constituir el tronc des del qual es va ramificar tot el seu accionar a Colòmbia. En el mateix acte el
ministre de l'Interior descarta la proposta paramilitar de celebrar un referèndum per a definir les penes
als ex combatents. D'altra banda, diversos negociadors paramilitars revelen la seva intenció de crear
un partit polític anomenat Aliança per la Unitat de Colòmbia (AUC). El Espectador, 17/01/05; El
Tiempo, 18/01/05. 

Human Rights Watch apel·la explícitament als donants que es reuniran pròximament a Cartagena a
que suspenguin l'ajuda a la desmobilització dels grups paramilitars fins a que no es promulgui la
llei de veritat, justícia i reparació. HRW, 18/01/05. 

L'informe del relator especial de NU sobre la Promoció i Protecció del dret a la llibertat d'opinió i
d'expressió, A.Ligabo, que va visitar Colòmbia el passat mes de febrer, alerta que el conflicte armat i
la inseguretat que aquest comporta, l'àmbit legal vigent, els intents de reformes de la tutela i les
facultats de la Cort Constitucional, així com la concentració de la propietat dels mitjans de
comunicació entorpeixen la tasca dels periodistes a Colòmbia. El Tiempo, 20/01/05. 

Un informe de NU adverteix que Colòmbia ha de definir unes fites més ambicioses en indicadors
socials si vol complir amb els objectius del Mil·lenni. L'informe afirma que la desigualtat i no han
millorat en els últims 20 anys i presenta diverses propostes per a revertir la situació actual. El Tiempo,
18/01/05.

COLÒMBIA - VENEÇUELA: Els bons oficis del canceller de Perú i l'oferiment del president de Brasil
per a intervenir redueixen la tensió entre ambdós països i obren pas a una pròxima solució
diplomàtica. Per la seva banda, Colòmbia lliura a Caracas una llista amb 10 caps guerrillers de les
FARC i de l'ELN que suposadament desenvolupen activitats a Veneçuela. El Tiempo, 20/01/05 . 
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