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La guerrilla de l’ELN manté reunions amb representants de l'església, sindicats i organitzacions 
socials a L'Havana, prèvies a la segona ronda de converses exploratòrias amb el Govern que 
comencen aquest divendres 16. El comandant A. García ressalta la importància de muntar una 
estructura d'enginyeria “de la societat civil” perquè el diàleg no naufragui com va succeir en trobades 
anteriors. Per altra banda, un grup de presos de l’ELN fa públic un comunicat des de la presó de 
màxima seguretat d’Itagüí en el qual manifesten el seu rebuig a la continuïtat de la lluita armada, 
recolzen una solució política, denuncien que la guerrilla de les FARC no interpreta el sentir nacional i 
es comporta com un exèrcit d'ocupació i anuncien que han sol·licitat a l'Alt Comissionat de Pau acollir-
se a la Llei de Justícia i Pau. El Tiempo, 15/02/06, Comunicat d’Itagüí, 15/02/06. 
 
El major de la Policia, E. Guevara, mor per malaltia en mans de les FARC, després de set anys de 
captiveri. Amb aquesta ja són 20 les persones segrestades per motius polítics que han mort en mans 
de la guerrilla. D'altra banda, franctiradors de les FARC maten a sis policies en una emboscada en el 
parc natural de La Macarena. Des del passat 27 de desembre la guerrilla ha donat de baixa a 41 
uniformats. El Tiempo, 15/02/06.  
 
Tres fronts de Bloque Central Bolívar de les Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 
desmobilitzen a 552 integrants i lliuren 334 armes a Valparaíso (Caquetá). Entre els desmobilitzats 
es troba el germà del fins fa un mes Secretari General de la Governació de Caquetá. SNE, El Tiempo, 
15/02/06.  
 
L'Alta Comissionada de Nacions Unides fa públic el seu informe sobre la situació dels drets 
humans a Colòmbia 2005. L'informe reconeix alguns avenços del Govern i destaca els esforços per 
part d'algunes de les institucions per a avançar en el compliment de les 27 recomanacions que per al 
2005 va fer l'ONU; així mateix assenyala que les violacions dels drets humans no obeeixen a una 
política deliberata de l'Estat. La novetat d'aquest any és la preocupació per l'expansió paramilitar i la 
seva eventual interferència en la política. L'informe planteja 26 recomanacions, de les quals sis que 
estan dirigides al Govern són considerades “prioritàries”; les tres recomanacions als grups armats 
il·legals són respectar la vida i la integritat dels civils, suspenent els segrests, el reclutament de 
menors i els atacs indiscriminats; alliberar immediatament a tots els ostatges i no utilitzar mines. L'Alta 
Comissionada exhorta que s'avanci en diàlegs i negociacions i considera de vital importància que 
l'actual mandat de la seva oficina sigui prorrogat amb suficient antelació a la data del seu venciment, 
a l'octubre de 2006. El Govern mostra la seva sorpresa per la publicació de l'informe desconeixent la 
pràctica habitual d'un diàleg previ i es queixa del que considera “evidents imprecisions”. El Tiempo, 
16/02/06; SNE, 15/02/06.  
 
Experts forenses descobrixen fosses comunes amb 21 cossos a la regió de Ciénaga, en la costa 
caribe, presumptament assassinats pel bloc Nord de les AUC entre els anys 2002 i 2004. BBC, 
15/02/06. 
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