
COLÒMBIA SETMANAL, 9 al 15 de setembre de 2005 
resum setmanal de notícies sobre el conflicte armat i la construcció de pau 
Escola de Cultura de Pau de la UAB1 
 
 
El portaveu de la guerrilla de l’ELN, F. Galán, inicia la tasca d’interlocució amb diversos sectors de la societat des 
d'una ‘Casa de Pau´ que s'ha creat expressament, en el municipi de Sabaneta (Medellín). L'objectiu principal de 
Galán, qui es trobava pres des de 1992, és recaptar propostes que permetin superar els obstacles que segons 
l’ELN impedeixen l'inici d'un procés de negociació formal amb el Govern. Oficina Comissionat Pau, 07/09/05; 
ELN, El Colombiano, 09/09/05; El Tiempo, 13/09/05 
 
Les FARC rebutgen l'última proposta del Govern de reunir-se en una escola d'una zona rural del municipi de 
Pradera per a discutir sobre un possible acord humanitari, i insisteixen en la necessitat de la retirada de la força 
pública durant 30 dies en la totalitat dels municipis de Pradera i Florida. A més, la guerrilla inclou per primera 
vegada al dirigent de la guerrilla de l’EPL, F. Caravallo, en la llista de persones que exigeixen ser alliberades. La 
novetat per part del Govern és la concreció d'una metodologia per a l'eventual trobada, que tindria una durada 
total de 10 dies. SNE, El Tiempo, 08/09/05; Anncol, 15/09/05  
 
Colòmbia rep ofertes de Brasil, Veneçuela i altres països per a acollir possibles diàlegs amb les guerrilles, 
tant amb l’ELN com amb les FARC. Miami Herald, 12/09/05  
 
En compliment de la Llei de Justícia i Pau, el Govern engegarà una Comissió de Reparació de Víctimes per 
accions de grups il·legals, presidida per l'acadèmic E. Pizarro i integrada pel bisbe de Sincelejo, N. Beltrán, entre 
altres personalitats no governamentals, inclosos dos portaveus de les víctimes. La llei faculta als seus membres 
per a fer seguiment i verificació als processos de reincorporació, garantir la desmobilització plena dels grups 
armats il·legals i avaluar la reparació i la restitució a les víctimes. D'altra banda, el Govern anuncia que 38 
guerrillers de les FARC presos per delictes de terrorisme i segrest s'acolliran a la Llei de Justícia i Pau. Amb 
aquest gest el Govern pretén demostrar que la Llei no només està pensada per als paramilitars. El Tiempo, 09 i 
11/09/05  
 
222 membres del Bloque Noroccidental dels paramilitars es desmobilitzen en el municipi de Sopetrán 
(Antioquia), sumant així 10.589 membres de les AUC desmobilitzats des de desembre de 2002. El Tiempo, 
11/09/05  
 
13.500 armes que van ser decomissades a paramilitars i guerrillers es fonen en la Siderúrgica Nacional. El ferro 
colat serà convertit en eines per a labors del camp i en monuments al·lusius a la pau. Altres 250.000 aremes, que 
es troben en processos en la Fiscalia, seran destruïdes en els pròxims dies. El Tiempo, 15/09/05  
 
La Cort Constitucional atorga un any al Govern per a corregir el que considera seriosos dèficits en l'atenció a 
la població desplaçada. Segons la Cort, el 78% no rep ajuda d'emergència, el 80% no té cobertura de salut i el 
dèficit d'habitatge arriba a nivells del 98%. El Tiempo, 13/09/05  
 
El jutge espanyol, B. Garzón, signatura com garant internacional l'acord entre els indígenes del nord del Cauca 
i el Govern que posa fi a 11 dies d'enfrontament entre policia i indígenes, amb un saldo de 122 persones ferides. 
Els indígenes havien ocupat una finca per a exigir el lliurament de 6.600 hectàrees que el Govern es va 
comprometre a titular-los en 1991. ACIN, 14/09/05; El Tiempo, 15/09/05  
 
90 ONG presenten la tercera versió de l'informe que fa dos anys es va cridar ‘L'embruixament autoritari’, que 
analitza la situació de drets humans en el país. El Tiempo, 09/09/05  
 
Un sindicalista de l'empresa Nestlé que recentment havia regressat a Colòmbia després d'un any d'exili a 
Espanya és assassinat, presumptament per paramilitars. Efe, 13/09/05  
 
Colòmbia ascendeix al lloc 69 (sobre 177) en l'índex del desenvolupament humà elaborat pel PNUD per a l'any 
2003, destacant les millores en cobertura de salut i educació, Aixa com l'ingrés per cápita. Amb tot, també ocupa 
l'onzè lloc entre els països amb pitjor distribució de l'ingrés i el 64% de la població viu en ‘el llindar de la pobresa’. 
El Tiempo, 08/09/05 
 
COLÒMBIA – UE: El Comitè d'Assumptes d'Amèrica Llatina (COLAT) del Consell Europeu ajorna fins al mes 
d'octubre una decisió respecte a la Llei de Justícia i Pau. El Espectador, 11/09/05  
 
COLÒMBIA – EEUU: El President de Colòmbia, A. Uribe, realitza una intensa tasca de ‘lobby’ davant el 
Congrés dels EEUU, a favor del procés de desmobilització de grups paramilitars. En conseqüència, fins i tot 
sectors demòcrates, que han expressat les seves crítiques en el passat, es mostren partidaris de donar espai i 
oxigen per al procés. El Tiempo, 15/09/05  
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