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Els paramilitars desmobilitzats comencen a presentar-se davant la justícia per a confessar els 
seus crims i reparar a les víctimes. Als judicis, en teoria, se sotmetran 2.700 ex membres de les 
Autodefenses Unides de Colòmbia (AUC). La immensa majoria dels 28.000 membres restants 
seran indultats -sempre que no hagin comès crims de lesa humanitat- gràcies a un decret expedit 
pel Govern que els reconeix el caràcter de sediciosos. El procés s'ha iniciat amb serioses dificultats 
degut a les pressions dels dirigents paramilitars, que exigeixen seguretat jurídica per a la no 
extradició, amnistia per a les seves grans fortunes, penes toves, reinserció generosa i participació 
en la política nacional. S. Mancuso, un dels principals dirigents de les AUC, i dels primers a 
declarar, no confessa cap delicte durant els seus dos primers dies de declaració: nega conèixer la 
ubicació de fosses comunes, responsabilitza a persones mortes de la formació dels grups 
paramilitars, i diu que va cremar la seva comptabilitat. Per una altra part, ramaders del nord-oest 
del país confessen en una carta oberta al President, signada per 10.000 persones, el seu suport als 
paramilitars davant l'abandó de l'Estat i l'agressió de grups guerrillers. Miami Herald, El Tiempo, 
15/12/06; El Espectador, 17/12/06; EP, 18/12/06  
 
El Ministeri de l'Interior dóna via lliure a l'empresa Ecopetrol perquè iniciï exploracions 
petrolieres en territori d'indígenes U’wa. Els U’wa duen 14 anys oposant-se a l'exploració 
petroliera, primer enfront de l'Occidental Petroleum (Oxy), i des de l'any 2002 enfront de la 
companyia colombiana i de Repsol. El Ministeri justifica la seva decisió en el fet que els indígenes 
s'han negat a assistir a les reunions de consulta prèvia que han estat organitzades. El Tiempo, 16 i 
18/12/06  
 
La Procuraduría presenta càrrecs contra l'Alt Comissionat de Pau, L.C.Restrepo, per acusar 
durant la passada campanya electoral al precandidat liberal, R.Pardo, de buscar un acord electoral 
amb la guerrilla de les FARC en oposició a la candidatura de A.Uribe. El Tiempo, 20/12/06  
 
 
COLÒMBIA - EQUADOR: Equador crida “a consultes” al seu ambaixador en protesta per la 
decisió colombiana de reiniciar fumigacions aèries de cultius de coca en la zona de frontera. 
Equador, així mateix, ha demanat a l'Organització d'Estats Americans i a Nacions Unides que 
reconeguin el el conflicte entre ambdós països. Colòmbia va suspendre fa un any les fumigacions 
en una franja de deu km de la frontera, justament en atenció a les queixes del govern equatorià, 
preocupat pels efectes nocius sobre plantes, animals i persones. BBC, 16/12/06  
 
 
COLÒMBIA - EUA: Un grup de 64 congressistes nord-americans signen una carta dirigida al 
seu canceller, C.Rice, per a mostrar la seva inquietud per l'augment de la violència contra 
defensors de drets humans, sindicalistes i altres minories a Colòmbia, i demanen a Rice que 
pressioni al govern colombià perquè investigui i condemni als responsables. No és la primera 
missiva d'aquestes característiques signada per legisladors nord-americans, però marca el to que 
pot imprimir la nova majoria en el Congrés dels EUA. El Temps, 15/12/06  
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