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El Govern respon amb duresa a les exigències dels grups paramilitars de les AUC de condicionar el
marc jurídic per a la seva desmobilització i anuncia que els concedeix 5 dies de termini per a
abandonar la zona d'ubicació de Santa Fe del Ralito en cas que decideixin retirar-se de la Taula
de Negociacions. En paral·lel, enfront de les visions divergents dintre del propi Govern, el President,
A.Uribe, pren personalment les regnes per a consensuar una postura única enfront del projecte de llei
de desarmament que s'ha de discutir en el Congrés. Per la seva banda, la Comissió Interamericana
de Drets Humans critica que l'Estat colombià no fa esforços suficients per a esclarir els delictes
atroços dels paramilitars i denuncia les repetides violacions del cessament d'hostilitats per part de les
AUC. AUC, 23 i 24/02/05, El Tiempo, 18 i 22-24/02/05, EP, 24/02/05 . 

El dirigent de la guerrilla de les FARC, R.Reyes, anuncia la fi del replegament estratègic i anuncia
una nova ofensiva guerrillera que inclourà accions armades en les ciutats. Tres accions ofensives en
l'interval de 10 dies, en diferents zones del país, deixen un balanç de 42 soldats morts. El Tiempo, 19
i 21/02/05 . 

Human Rights Watch denuncia que els grups armats il·legals colombians estan entre els pitjors
violadors de les normes internacionals contra el reclutament i ús de nens soldat. En paral·lel a la
sessió especial que el Consell de Seguretat de l'ONU dedica a la qüestió dels nens i els conflictes
armats, HRW insta al Congrés de Colòmbia a ratificar i implementar el tractat de NU que el Govern va
signar l'any 2000 i que, entre altres qüestions, estableix en 18 anys l'edat mínima per a participar en
hostilitats. HRW, 22/02/05; CS, 23/02/05 . 

Amb l'arribada de 10 helicòpters en el marc de el "Plan Escudo" per a protegir l'oleoducte Caño
Limón - Coveñas, la presència de militars nord-americans en la zona quedarà reduïda a visites
periòdiques d'inspecció. Des de la seva construcció en 1986, l'oleoducte ha sofert més de 2.000
atemptats. El Tiempo, 20/02/05 . 

El Consell d'Estat decideix anul·lar 5.665 de les 60.582 taules electorals de les passades eleccions al
Senat (2002) a causa de presumpte frau. Les autoritats ordenen un nou recompte de les taules
anul·lades per a determinar possibles canvis entre els congressistes elegits. El Tiempo, 19/02/05 . 

Una Missió de l'Oficina a Colòmbia de l'Alta Comissionada per als Drets Humans confirma el
desplaçament d'unes 1.200 persones afrocolombianes al llarg del riu Bojayá davant el temor a
combats entre grups paramilitars i guerrillers en la regió. Dels 7.000 habitants del municipi de Bojayá,
uns 5.000 es troben en risc de desplaçament. ACNUR, 22/02/05 . 

Un jutge especialitzat condemna de forma massiva a 70 paramilitars, integrants del Bloc Calima, a
40 anys de presó per la massacre de 20 camperols i indígenes en la zona de l'Alto Naya, a l'abril de
2001. El Tiempo, 24/02/05 . 

Es compleixen tres anys del segrest de la candidata presidencial, I.Betancourt, per part de les
FARC. En molts països, especialment a França, Betancourt s'ha convertit en un símbol de les més de
4.000 persones que estan segrestades a Colòmbia. Le Monde, 23/02/05 .

Es tem per una possible massacre de camperols a les mans de la força pública en la Comunitat de
Pau de San José de Apartadó. Corporación Jurídica Libertad, 24/02/05. 

El PNUD proposa crear un nou Laboratori de Pau als Montes de María (Sucre). El Tiempo,
23/02/05 .
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