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L'Agència de Refugiats de Nacions Unides condemna fermament la massacre de vuit persones
(inclosos tres nens) de la Comunitat de Pau de San José de Apartadó. La Comunitat, establerta
l'any 1997, està compromesa amb la resistència civil noviolenta i la neutralitat activa en relació amb
els diferents actors armats en el conflicte. Des de la seva creació han estat assassinats 154 dels seus
membres. La Comunitat acusa a la Brigada XVII de les FFAA de ser els responsables de la
massacre, extrem que és negat pel ministre de Defensa. Tant la Cort Interamericana de Drets
Humans com la Cort Constitucional havien instat a l'Estat a garantir amb mesures de protecció
especials el dret a la vida dels membres de la comunitat. Corporación Jurídica Libertad, El Tiempo, 27
i 28/02/05; UN News Service, 01/03/05. 

El director de l'Oficina a Colòmbia de l'Alta Comissionada de les NU per als Drets Humans,
M.Frühling, exposa davant el Senat de la República els criteris que ha de complir la llei que
emmarcarà el procés de desmobilització de grups armats il·legals, i destaca com principis
bàsics: condicionar l'atorgament de qualsevol benefici a la confessió plena dels crims, a la
manifestació pública de penediment i a la devolució de la totalitat dels béns obtinguts mitjançant
accions delictives; assenyalar per a cada cas les accions reparatòries que han de complir-se a favor
de les víctimes; i establir un període efectiu de privació de llibertat, proporcional a la gravetat dels
delictes. OACNUDH, 01/03/05. 

El portaveu de la guerrilla de les FARC, R.Reyes, anuncia que l'intercanvi humanitari serà possible en
la mesura que governs com França, Suïssa, Espanya i altres països de la regió contribueixin de
manera decisiva a la seva realització. Tanmateix, les contraprestacions exigides inclouen la llibertat
dels seus tres membres més destacats presos, dos dels quals han estat i seran, respectivament,
extraditats als EEUU. FARC, 27/03/05; El Colombiano, 28/03/05.

Els 98 governadors indígenes de les poblacions que integren l'empresa de prestació de salut (EPS)
indígena Pijao, que opera en els departaments de Tolima i Huila, rebutgen l'exigència de les FARC
de pagar un impost a la guerrilla. El Tiempo, 01/03/05. 

EEUU - COLÒMBIA: L'informe anual del Departament d'Estat d'EEUU no es refereix, per primera
vegada en un lustre, a l'acompliment del Govern colombià com "pobre" en matèria de drets
humans. Tanmateix, malgrat destacar les reduccions dels assassinats, massacres, segrestos,
desplaçaments i atacs a infraestructura viària i energètica, mostra la seva preocupació per la
persistència d'índexs molt elevats de violència, la impunitat i la col·laboració de sectors de la força
pública amb els paramilitars. El Tiempo, 28/02/05 .
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