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Segons ACNUR hi ha un milió de dones desplaçades pel conflicte armat; la majoria d'elles es veu 
forçada a assumir en solitari la responsabilitar de la família. El desplaçament també incrementa la 
violència intrafamiliar, afectant a un 52% de les dones en comparació amb el 41% de la mitjana 
nacional. El Tiempo, 08/03/06 
 
La primera avaluació de la situació jurídica de 3.615 paramilitars desmobilitzats revela que tan sols 
27 d'ells (menys de l’1%) tenen causes obertes en els jutjats. L'informe, elaborat pel Consell 
Superior de la Judicatura a partir del primer llistat lliurat pel Govern, no inclou les ordres de captura o 
les investigacions que estan en tràmit a la Fiscalia. El Tiempo, 02/03/06 
 
La Comunitat de Pau de San José de Apartadó denúncia la desaparició d'una dona, 
presumptament en mans de membres de la Brigada XVII de l'Exèrcit. Comunitat de SJA, 09/03/06 
 
L'Oficina a Colòmbia de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans condemna 
l'assassinat de l’ex governador indígena del resguardo Makaguán de Caño Claro (Arauca) i de la 
seva dona, mestra de l'escola del mateix resguardo. Les autoritats han atribuït l'autoria de un i altre 
crim a les FARC-EP. OACNUDH, 09/03/06 
 
Patrícia Perdomo, de la Fundación País Libre i filla d'una congressista en poder de les FARC, i 
Régulo Fernández, de la Corporación Nación, de la regió del Magdalena Mig, són els nous membres 
de la Comissió Nacional de Reparació i Reconciliació en representació de les víctimes del conflicte. 
El Tiempo, 08/03/06 
 
Mil cinc-cents indígenes del poblo Wayúu ocupen durant diversos dies un moll en la ciutat de 
Manaure (Guajira) per a protestar contra una concessió portuària que vulneraria els seus drets 
ancestrals i posaria en perill els seus mitjans de subsistència. Les comunitats de Manaure estan 
estretament vinculades a les activitats de producció de sal, la pesca i el turisme informal. Ètnias de 
Colombia, 03/03/06 
 
El Partit Liberal i el Polo Democrático Alternativo celebraran consultes populars simultàniament amb 
les eleccions legislatives del proper diumenge per a escollir als seus candidats per a les eleccions 
presidencials del proper mes de maig. Els liberals tenen a quatre candidats, mentre que el lideratge 
de l'esquerra el disputen un ex guerriller, A. Navarro, i un ex magistrat, C. Gaviria. D'altra banda, 32 
candidats es disputen un escó en la circumscripció especial per l'exterior a la Càmera. Tot i que 
fora del país hi viuen més de cinc milions de colombians, en les eleccions del 2002, de 94.296 inscrits 
solament van votar 39.983. Els aspirants coincideixen que el major problema dels colombians en 
l'exterior és la il·legalitat, la discriminació i el maltractament en molts països. El Tiempo, 08/03/06 
 
 
COLÒMBIA – EEUU: Un grup de 59 congressistes demanen que se suspengui part de l'ajuda 
militar que anualment es dóna a l'Exèrcit colombià donada la seva presumpta vinculació amb 
l'assassinat de 8 camperols a la Comunitat de Pau de San José de Apartadó. L'informe anual del 
Departament d'Estat d'EEUU adverteix sobre la persistència de la impunitat per a membres de les 
FFAA, encara que ressalta la reducció en la majoria dels indicadors de violència en el país. Congress 
of the US, 01/03/06 
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