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Continua el debat parlamentari i públic per la llei de “Justícia i Pau” per a la desmobilització 
dels paramilitars. La mateixa Condoleezza  Rice afirma que la llei “deu garantir el càstig als 
criminals, la compensació a les víctimes i la desactivació del paramilitarisme.” H. 
Joaujean, Director General Adjunt de Relacions Exteriors de la Comissió Europea, de visita 
a Colòmbia, declara que “només la veritat sobre els crims comesos durant els conflictes i el 
càstig als seus responsables assegura una pau sostenible. Aquests principis bàsics han de 
ser respectats”. El Tiempo, 28/04/05.  
 
 
En el  Cauca continuen els combats entre  FARC i Exèrcit que afecten les zones dels 
indígenes paeces de Toribío i  Jambaló. Les comunitats indígenes han decidit no abandonar 
els seus territoris i defensar el dret de resistència. Convoquen a una  minga per a la 
reconstrucció dels seus habitatges, escoles i hospitals. Diversos indígenes van resultar ferits en 
els combats i un nen va resultar mort. La Guàrdia Indígena, amb els seus bastons de fusta en 
senyal de la seva autoritat tradicional, exigeix als combatents respecte per la vida i els territoris 
ancestrals. L'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats ACNUR alerta sobre el 
perill que certs pobles indígenes colombians desapareguin com a conseqüència del 
desplaçament forçat i la violència permanent de la qual són víctimes. CRIC, 24/04/05; ACNUR, 
23/04/05.  
 
 
El Govern del President A. Uribe enfronta una crisi amb alts comandaments militars amb 
el retir de quatre Generals. La reestructuració de les Forces Armades per a enfrontar 
l'ofensiva de l'escamot i el qüestionament públic als resultats del Pla Patriota són la causa del 
que a Colòmbia es diu “soroll de sabres”. Per la seva banda els militars cessats exigeixen la 
renúncia del Ministre de Defensa J. A Uribe. El Tiempo, 27/04/05.  
 
 
COLÒMBIA-EEUU  
 
 
Condoleezza Rice, de visita a Colòmbia, ratifica el suport de l'administració Bush a la 
Seguretat Democràtica del president A. Uribe i anuncia que continuarà l'ajuda militar de 
600 milions de dòlars anuals malgrat el final del Pla Colòmbia. Polèmica de sectors polítics i 
acadèmics que consideren alt el preu polític per a Colòmbia pel seu alineament 
incondicional amb Washington. Protesta del Govern Veneçolà per afirmacions del Ministre 
de defensa colombià sobre el desequilibri regional per la compra d'armes veneçolanes. El 
Tiempo, 27 i 28/04/05. 
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