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Un atac de la guerrilla de les FARC sobre una columna de l'Exèrcit que havia estat complint funcions 
de protecció a grups d’erradicadores de coca en el Parc Nacional de La Macarena deixa un saldo de 
29 morts, el que suposa el cop més fort propinat sota el Govern de l'actual President, A. Uribe. Com 
a resposta al que va definit com un “desafiament”, Uribe ordena que a partir del 20 de gener pròxim la 
Policia assumeixi l'erradicació de les 4.000 hectàrees que segons el mandatari la guerrilla ha sembrat 
en la zona. A Colòmbia existeixen encara unes 80.000 hectàrees de coca. D'altra banda, les FARC 
llancen un gerro d'aigua freda sobre les esperances d'un acord humanitari en acusar al President de 
manca de voluntat. Amb tot, la guerrilla saluda els bons oficis dels governs de França, Suïssa i 
Espanya, països que, segons diverses fonts, mantindran una reunió amb la insurrecció a la fi de 
gener. Finalment, diversos actes de sabotatge de la FARC a infraestructura elèctrica i petroliera en la 
zona fronterera amb Equador deixa a 100.000 habitants sense llum i produïx l'abocament de 10.000 
barrils de petroli als rius Guamuez i Putumayo. El Tiempo, 27 a 29/12/05; 01 i 02/01/06.  

El Govern aprova el decret que reglamenta la Llei de Justícia y Paz i inclou una polèmica figura 
que serviria per a facilitar el lliurament de béns dels grups il·legals. La majoria de béns (sobretot 
terres) adquirits de forma il·legal està en mans de terceres persones que no es podrien acollir als 
beneficis jurídics de la Llei de Justícia y Paz, la qual cosa dificulta la declaració voluntària. El Govern 
aspira que amb l'aplicació del principi d'oportunitat, que li dóna a la Fiscalia la facultat de decidir quins 
delictes investiga i quins no, es puguin posar sobre la taula els béns en mans de testaferros. L'Oficina 
a Colòmbia de l'Alta Comissionada de l'ONU per als Drets Humans alerta que la reglamentació no 
arriba a establir adequadament el respecte pel dret de les víctimes. El Tiempo, 02 i 03/01/06; 
OACNUDDH, 04/01/06.  

El dirigent de la guerrilla de lELN, A. García, sol·licita a través del Cardenal D. Castrillón, prefecte de 
la Congregació del Clergat del Vaticà, una audiència amb el Papa. Castrillón advoca pel feliç 
desenllaç de les converses que recentment s’han encetat entre el Govern i l’ELN. El Tiempo, 
23/12/05.  

El cap de la Missió de l’OEA en el procés de pau amb els grups paramilitars de les AUC, S. 
Caramagna, confirma que uns paramilitars van perpetrar una massacre amb un saldo d'almenys 
vuit morts a Curumaní (Cesar), a principis de desembre. El comandant paramilitar de la zona, “Jorge 
40”, havia negat la seva participació en els fets. El Tiempo, 27/12/05.  

El nombre d'homicidis anuals a Colòmbia descendeix a 17.726 l'any 2005, la més baixa en 17 anys, 
segons el director de la Policia Nacional. Les morts per accident de trànsit també disminueixen de 
4.028 a 3.730. Els efectius de la Policia s'han incrementat de 110 mil a 127 mil. El Tiempo, 30/12/05.  

 

COLÒMBIA – UE: La Comissió Europea aprova una ajuda de 1,5 milions d'euros per a donar 
suport a la recerca de la pau. El 43% de l'ajuda estarà destinada a brindar assistència jurídica a les 
víctimes i el 33% es destinarà a comunitats que reben a combatents desmobilitzats. El darrer 
component de l'aportació se centrarà en el suport a la Comissió Nacional de Reparació i 
Reconciliació. El Tiempo, 24/12/05  
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