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L'Alta Comissionada per als drets humans de l'ONU, L.Arbour, mostra la seva preocupació, pocs 
dies abans d'una visita a Colòmbia, per l'incompliment per part dels grups paramilitars de l’alto al foc 
i la falta de conseqüències concretes davant d'aquest incompliment. També adverteix a les guerrilles 
que el crim del segrest pot implicar serioses conseqüències internacionals per als seus responsables. 
Per la seva banda, el President de Colòmbia, A.Uribe, aclareix que els paramilitars que no 
respecten el cessament d'hostilitats són combatuts militarment. El mandatari afirma que des 
d'agost del 2002, quan va prendre possessió, han estat capturats 9.864 paramilitars, donats de baixa 
1.125 i desmobilitzats més de 7.000 i ressalta la reducció dels homicidis en un 68% i de les 
massacres en un 86%. D'altra banda, l'ONG CINEP fa públic un estudi que documenta 11.161 casos 
d'execucions, 1.896 de desaparicions i 164 de tortures comesos per paramilitars entre 1988 i 2003. El 
Tiempo, 10,11/05/05.  
 
En un comunicat conjunt, les principals agències del sistema de Nacions Unides a Colòmbia fan una 
nova crida sobre la gravetat de la situació humanitària i de drets humans en el departament del 
Chocó. Més de dos mil persones afrocolombianes estan desplaçades i amuntegades en el municipi 
de Bellavista i prop de quatre mil indígenes emberas es resisteixen a desplaçar-se. Les agències 
condemnen en particular les greus infraccions al dret internacional humanitari que cometen la guerrilla 
de les FARC i els paramilitars del Bloque Elmer Cárdenas, la deficient atenció mèdica i escolar que 
rep la població i els continus casos de connivència entre la Força Pública i els grups paramilitars. 
OACNUDH, 07/05/05.  
 
El President de Colòmbia, Á.Uribe, impulsa la conformació d'una comissió interinstitucional per a 
atendre les demandes contra l'Estat colombià a organismes internacionals. La Comissió, 
composta per nou membres que tindran dedicació exclusiva a partir del proper 16 de maig, tindrà la 
missió d'engegar una estratègia coordinada per a l'atenció i defensa dels casos en organismes com el 
Sistema Interamericà de Drets Humans. SNE, 11/05/05.  
 
Les organitzacions indígenes denuncien que després dels atacs a la població civil per part de les 
FARC en els municipis de Toribío i Jambaló, que van deixar un resultat de 4.500 desplaçats, l'exèrcit 
ha detingut a 12 indígenes per suposada col·laboració amb la guerrilla. Els indígenes lamenten que, 
de nou, “vénen els assenyalaments per part i part” fruit de l'opció que han pres de resistència davant 
de la guerra. ONIC, CRIC, 11/05/05; El Tiempo 12/05/05.  
 
És capturat a Bogotá un tinent retirat de la Policia, acusat de col·laborar amb les milícies urbanes 
de les FARC. El Tiempo, 11/05/05.  
 
Camperols i indígenes de la Serra Nevada de Santa Marta denuncien la reiniciació de fumigacions 
aèries de cultius de coca, onze mesos després que aconseguíssin aturar aquesta pràctica que també 
destrueix cultius bàsics i afecta la salut. D'altra banda, en una carta oberta, tretze organitzacions 
demanen al Congrés abstenir-se d'aprovar la privatització i la fumigació dels parcs naturals. El 35% 
del bosc natural del país és, per mandat constitucional, propietat col·lectiva dels pobles indígenes i 
d'assentaments de persones d'ascendència africana. El Espectador, 08/05/05; El Tiempo, 12/05/05. 
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