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El senador J. I. Robledo assenyala com guerra biològica les fumigacions amb glifosfat sobre els 
Parcs Naturals a nom de la lluita contra el narcotràfic i l'escamot. El glifosfat pot disparar el 
creixement del fong fusarium pel que la guerra química pot convertir-se en guerra biològica que afecti 
a la població camperola amb pesta, verola i brucelosis i danyi la fauna i flora nacionals. 
Organitzacions no governamentals i 60 congressistes rebutgen aquest projecte del Govern 
colombià com una combinació de la guerra química i la guerra biològica com part de l'estratègia de 
seguretat governamental. Cromos, 27/09/05. 
  
La Comissió de Justícia i Pau denuncia l'agressió de la Brigada 17 de l'exèrcit colombià contra 
la Zona Humanitària de les comunitats afrodescendents del riu Jiguaminadó. La denúncia 
assenyala el desplaçament forçat dels seus territoris col·lectius per l'amenaça paramilitar i la sembra 
de palmell africà com un projecte agroindustrial que arrasa els cultius, els recursos forestals i les 
aigües. El respecte per la Zona Humanitària ha estat assumit com un compromís del Govern amb la 
Cort Interamericana de Drets Humans. Justícia i Pau, 25/09/05. 
  
Les comunitats afrocolombianes  exigeixen una Comissió de la veritat i de reparació dels danys 
morals i materials que sofreixen com producte del conflicte armat. En una anàlisi de la Llei de 
Justícia i Pau realitzat en la primera Trobada per la Veritat, la Justícia i la Reparació, insisteixen que 
la reparació deu ser de caràcter més col·lectiu que individual i amb la visió de restabliment 
social mitjançant polítiques públiques. En la trobada participen delegats de la OACNUDH, la 
ACNUR i Planeta Paz. Actualidad Ètnica, 27/09/05. 
  
L'Estat colombià, per recomanació de la Comissió  Interamericana de Drets Humans, realitza un 
acte de desgreuge com reparació simbòlica a favor de les víctimes i familiars de la massacre 
de La Rochela ocorreguda al gener de 1989 perpetuada per paramilitars on van assassinar a 12 
integrants d'una comissió judicial. En l'acte participen familiars de les víctimes, el vicepresident F. 
Santos, la canceller C.Barco, el fiscal general M. Iguarán, els presidents de les altes corts, membres 
de delegacions diplomàtiques i ONG’S de drets humans. Igualment, l'Estat colombià reconeix 
davant la Cort Interamericana de Drets Humans la seva responsabilitat per la massacre del Cercle de 
1997, en Antioquia, perpetuada per paramilitars amb un cost de 15 camperols assassinats, 1.200 
desplaçats i diverses dones violades. El Tiempo, 27/09/05. 
  
El Comissionat de Pau, L.C. Restrepo, expressa la seva preocupació per la falta de suport 
econòmic per a la Missió de Verificació de la OEA i culpa d'això al lobby de les organitzacions no 
governamentals de drets humans nacionals i internacionals. Igualment li preocupa al Comissionat la 
pressió d'Estats Units per l'extradició dels caps paramilitars i les crítiques a la Mapp-OEA per la seva 
falta d'independència enfront del Govern colombià. El pessimisme de L.C. Restrepo reflecteix 
l'aïllament del procés de negociació amb els paramilitars. El Tiempo, 28/09/05. 
  
EUROPA-COLÒMBIA 
 
El Comitè per a Amèrica Llatina del Consell Europeu (COLAT) avança un esborrany, preparat 
per la presidència britànica, per a la discussió del 3 d'octubre respecte al grau de suport de la UE a 
la Llei de Justícia i Pau. L'esborrany recomana treballar estretament amb l'ONU, la Comissió 
Interamericana de Drets Humans, el G-24, en el monitoreix de la implementació dels processos 
judicials prevists per la Llei. Afirma que la Llei no pren suficientment en compte els principis de 
veritat, justícia i reparació segons els estàndards internacionals, ni fa suficient èmfasi en la necessitat 
d'un desmantellament efectiu de les estructures paramilitars. Assenyala la borrosa línia de la Llei 
entre crims polítics i d'altra naturalesa, i el curt temps per a la investigació de les confessions, així 
com les limitades sentències previstes per als crims de lesa humanitat. Es preveu un suport 
condicionat al monitoreéis dels processos judicials i de l'efectiva reparació a les víctimes. El Tiempo, 
25/09/05 
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