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L'arquebisbe i premi Nobel de la Pau, Desmond Tutu, aprofita la seva participació en un seminari
sobre justícia restaurativa, a Cali, per a convidar als líders de les guerrilles de les FARC i de l'ELN
perquè visitin Sud-àfrica i coneguin el procés de transició i reconciliació que s'ha desenvolupat en
aquell país. El President de Colòmbia, A.Uribe, dóna suport la invitació, amb la condició que no es
produeixin actes de violència a Colòmbia mentre els guerrillers visiten Sud-àfrica. Uribe subratlla que
no es tracti d'un simple viatge, sinó que confia que pugui alimentar i ser el principi d'un procés. La
delegació sud-africana també exhorta a les guerrilles a deixar en llibertat a totes les persones
segrestades. El Colombiano, El Tiempo, 13/02/05. 

El Govern de Mèxic desmenteix les versions d'un suposat malestar amb l'ELN o el Govern de
Colòmbia i anuncia que continua en el procés de facilitación entre ambdues parts. El Tiempo,
16/02/05. 

Les discrepàncies internes entre membres del Govern duen a la presentació de propostes divergents
per a regular jurídicament el procés de desmobilització dels grups paramilitars de les AUC. L'Alt
Comissionat per a la Pau, L.C.Resterpo, fins i tot arriba a posar el seu càrrec a la disposició del
President, per estar en desacord amb la proposta del Ministre d'Interior i Justícia, S.Pretelt. Restrepo
afirma que el coll d'ampolla amb les AUC, però també amb les FARC (acord humanitari) i l'ELN
(propostes de diàleg) es concentra en la qüestió de la presó. El Tiempo, 13,14,15 i 17/02/05. 

Uns 1.500 nens i nenes es manifesten en el municipi de Vista Hermosa (antiga zona de distensió amb
les FARC) per la mort de tres nens de 5, 8 i 9 anys, víctimes de mines antipersona mentre jugaven.
No hi va haver manifestants adults, per temor a represàlies per part de grups armats il·legals. El
Tiempo, 16/02/05. 

Les FFAA decomissen 13 tones d'explosius de les FARC en dues zones rurals dels departaments
orientals de Caquetá i Guaviare. El Tiempo, 14/02/05. 

Les pluges que afecten a diverses regions de Colòmbia des de fa més d'una setmana deixen 61
morts, un centenar de ferits, 30.000 damnificats i quantioses pèrdues econòmiques, el que les
converteix en una de les tragèdies naturals més devastadores dels últims anys. La temporada plujosa
l'any 2004 va deixar 30 morts i 67.000 famílies damnificades. afp, 17/02/05. 

COLÒMBIA - VENEÇUELA: Amb la visita del President de Colòmbia, A.Uribe, a Caracas, les
relacions entre ambdós països tornen a la normalitat després de dos mesos de la més greu crisi en
els últims anys. Uribe es compromet a  revisar els seus mètodes de lluita antiterrorista per fora de les
seves fronteres mentre que Chávez reafirma que el seu Govern no dóna suport acte terrorista algun i
que lluitarà amb tots els recursos contra el terrorisme de qualsevol signe. El Tiempo, 16/02/05. 

COLÒMBIA - PARAGUAI: El Fiscal general de Colòmbia ratifica les versions de la Fiscalia de
Paraguai segons les quals la guerrilla de les FARC estaria vinculada amb el segrest i posterior
assassinat d'una filla de l'expresident paraguaià Raúl Cubas. El Tiempo, 16/02/05.
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