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La comunitat internacional respon amb estupor davant una circular governamental que restringeix 
el marge d'actuació de les iniciatives locals i regionals de construcció de pau i qüestiona el 
suport de la comunitat internacional a les mateixes. El document, anomenat 'Lineamientos para el 
enfoque de los proyectos de cooperación internacional’, prohibeix l'ús dels termes “conflicte armat”, 
“actors no estatals”, “protecció civil”, “comunitat de pau”, “territori de pau”, “regió o camp humanitari”, 
“observatori de situació humanitària”, entre els principals. Per al Govern, aquests termes generen 
ambigüitat i legitimen als grups armats il·legals. El director de l’ACNUR a Colòmbia, R.Meier, alerta 
que si reben aquests condicionaments formalment de part de la Cancelleria, "caldria considerar la 
retirada d’ACNUR del país". Segons el Comissionat de Pau, L.C.Restrepo, es tracta d'un document 
tècnic dirigit solament a organitzacions colombianes per a evitar que projectes finançats per la 
cooperació internacional plantegin diàlegs regionals o negociacions humanitàries sense l'autorització 
del President. El Tiempo, Oficina del Alto Comisionado per a la Paz, 13/06/05; CODHES, 15/06/0.  
 
465 paramilitars del Bloque Héroes de Tolová es desmobilitzen en el nord del país i lliuren 256 
armes de foc. Durant l'acte de desmobilització el portaveu de les AUC, ‘Ernesto *Báez’, va assegurar 
que ells no participaran ni intervindran de cap manera en les eleccions presidencials i legislatives de 
l'any entrant. Així mateix va afirmar que acatarien els resultats dels debats en el Congrés sobre la llei 
de Justícia i Pau. El Tiempo, 15/06/05.  
 
El President del Govern, A.Uribe, admet incorporar tres canvis substancials al projecte de llei de 
Justícia i Pau. Les modificacions són una resposta a les observacions de congressistes i autoritats 
nord-americanes. Per la seva banda, l'Oficina a Colòmbia de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets 
Humans també li va demanar al Govern i al Congrés modificar 13 articles del projecte, sobretot el que 
li dóna estatus polític a les autodefenses. S'espera que el projecte pugui ser conciliat entre les dues 
Càmeres del Legislatiu abans del pròxim dilluns. Per altra banda, el Procurador General, E.Maya, 
sol·licita a l'Alt Comissionat per a la Pau, al Ministre de Defensa i al Fiscal General que les seves 
actuacions en els processos de diàleg amb els grups il·legals se cenyeixin a la Constitució, les lleis i 
als tractats sobre drets humans subscrits per Colòmbia. OACNUDH, 13/06/05; SNE, El Colombiano, 
14/06/05; El Tiempo, 17/06/05.  
 
Indígenes Embera Katió denuncien el segrest de dos membres de la seva comunitat per part de la 
guerrilla de les FARC als voltants de l'embassament d’Urrá. Autoritats Majors Emberá Katío, 
11/06/05.  
 
El director d’ACNUR a Colòmbia, R.Meier, estima que hi ha més de cent comunitats assetjades 
pels grups armats il·legals que les utilitzen com escuts. Els departaments on la situació és més 
preocupant són Chocó, Antioquia, Nariño i Cauca. El Tiempo, 16/06/05.  
 
L'informe "El cultiu de coca en la regió andina", publicat per l'Oficina de Nacions Unides contra la 
Droga i el Delicte (UNODC), assegura que Colòmbia va conrear el passat any 80.000 hectàrees de 
coca enfront de 86.000 conreades en 2003. No obstant això, en el conjunt de l'àrea andina (Colòmbia, 
Perú i Bolívia) es va presentar un augment de 153.800 a 158.000 hectàrees sembrades. Malgrat la 
disminució, en el 2004 Colòmbia va produir el 56 per cent de la cocaïna que es va consumir en tot el 
món. El Tiempo, 16/06/05.  
 
 
COLÒMBIA – EEUU: La Càmera dels EE.UU condiciona el lliurament de fons per a les 
desmobilitzacions de grups armats il·legals a l'extradició dels membres que tinguin deutes pendents 
amb la justícia d'aquest país. Les altres dues condicions són la renúncia de les persones que es 
desmobilitzen a l'organització terrorista i l'existència d'un “marc jurídic adequat per al 
desmantellament de les estructures d'aquests grups que balancegi adequadament tant la necessitat 
de reconciliació com de justícia.” Encara que la decisió presa per la Càmera és important pel 
missatge que dóna, és més aviat simbòlica ja que l'atorgament de fons correspon a les Comissions 
d'Apropiació. El Tiempo, 11/06/05 . 
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