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El Misitre de Defensa, J.A.Uribe, anuncia que la força pública ingressarà a les vuit comunitats de
pau que existeixen en el país. Les comunitats de pau van néixer a partir de 1997 i es van declarar
neutrals enfront de qualsevol actor armat, inclosa la força pública, com estratègia de resistència civil
enfront de la violència. El pronunciament es produeix pocs dies després que 8 camperols hagin estat
assassinats en la comunitat de San José de Apartadó, sense que s'hagi esclarit encara l'autoria de la
massacre. La comunitat responsabilitza al propi exèrcit. El Tiempo, Corporación Jurídica Libertad,
09/03/05. 

El vicepresident de Colòmbia, F.Santos, accepta la responsabilitat de l'Estat en la massacre de 40
civils a les mans de paramilitars a Mapiripán, l'any 1997. Tanmateix, nega que la justícia colombiana
no hagi actuat per a aclarir el crim la qual cosa, segons alguns analistes, forma part d'una estratègia
per a desautoritzar la competència de la Cort Interamericana de Drets Humans de l'OEA per a
analitzar el cas. El Tiempo, 08/03/05. 

Segons el cap de la missió del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) a Colòmbia, J.P.Schärer,
és competència de l'Estat determinar en quin marc jurídic actua: o d'acord a una situació d'ordre
públic, o en una situació de conflicte armat intern. Només en el segon cas l'Estat estaria obligat a
complir i fer complir el Dret Internacional Humanitari. El Tiempo, 06/03/05. 

Un 98% dels 51.330 vots emesos a la consulta popular celebrada en cinc municipis majoritàriament
indígenes del departament del Cauca rebutgen el Tractat de Lliure Comerç (TLC) que actualment
està en fase de negociació entre diversos països andino i els EEUU. La participació supera en un
20% a la de les últimes eleccions municipals. El Tiempo, 7 i 8/03/05. 

La Defensoría del Pueblo afirma que els testimonis coincideixen a assenyalar als militars com
responsables de disparar, el passat mes de febrer, contra un autobús escolar en el municipi de
Totoró (Cauca), en el qual viatjaven 30 escolars indígenes. Un dels menors va quedar greument ferit.
El Tiempo, 06/03/05. 

El president de Colòmbia,  A.Uribe, viatja a la llunyana ciutat de Puerto Inírida, frontera amb
Veneçuela, per a revisar aspectes de seguretat després que la guerrilla les FARC la tingués assetjada
durant una setmana. El Tiempo, 06/03/05.

EEUU - COLÒMBIA: Segons l'Informe sobre Estratègia Internacional per al Control dels Narcòtics,
que anualment emet el Departament d'Estat, Colòmbia va superar les seves marques històriques en
eradicació, interdicció, destrucció de laboratoris, arrests i extradicions de narcotraficants. Tot i això,
Colòmbia segueix sent el bressol del 90% de la cocaïna que circula en el món i 50% de l'heroïna que
entra en els EEUU. Segons un informe recent de l'ONU, les reduccions de cultius a Colòmbia van ser
compensades amb increments en altres països, com Bolívia i Perú. El Tiempo, 04/03/05. 

PARAGUAI - COLÒMBIA: El president de Paraguai, N.Duarte, denúncia en la seva visita a Colòmbia
que la guerrilla de les FARC té presència en el seu país i que va col·laborar en el segrest i posterior
assassinat de la filla de l'expresident paraguaià, R.Cubas. BBC, 08/03/05. 

UE - COLÒMBIA: La Comissió Europea destina a través de la seva agència d'ajuda humanitària,
ECHO, 12 milions d'euros per a atendre a 130.000 persones desplaçades, 70.000 persones
refugiades a Equador i Veneçuela, prevenir el reclutament de menors per les forces insurgents i
facilitar la coordinació entre les organitzacions humanitàries nacionals i internacioanles a Colòmbia.
Des de 1994, ECHO ha destinat prop de 100 milions d'euros per a l'assistència humanitària. El
Tiempo, 10/03/05 . 
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