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El President colombià, A.Uribe, enfortit pel triomf a les eleccions legislatives, reitera la seva crida a 
la guerrilla de les FARC per a iniciar com més aviat negociacions de pau. El cap d'Estat també 
reitera la seva satisfacció pels gestos de pau expressats per la guerrilla de l’ELN i insisteix en enfortir 
els acostaments de pau que manté el seu govern amb aquest grup insurgente a L'Havana. D'altra 
banda, Uribe ofereix modificar la Llei de Justicia y Paz perquè els 3.720 guerrillers presos puguin 
beneficiar-se de la mateixa i abandonar els grups armats. El Comercio 13/03/06; El Tiempo, 17/03/06.  
 
El dirigent de l’ELN, A.García, que té suspeses les ordres de captura per un període de tres mesos, 
té previst arribar a Colòmbia procedent de Cuba a principis d'abril. Durant deu dies mantindrà 
reunions amb representants de la societat civil, diplomàtics de diversos països i empresaris a la Casa 
de Paz a Medellín i a la seu de la Conferència Episcopal a Bogotá amb l'objectiu d'”envoltar de bon 
ambient els diàlegs” de cara a la propera ronda de converses amb el Govern, previstes per a finals 
d'abril. En un gest de bona voluntat, l’ELN lliura al Comitè Internacional de la Creu Roja un soldat que 
tenien retingut. D'altra banda, l’ELN realitza per primer cop una anàlisi pública de les eleccions 
legislatives i fa una crida a una coalició entre parlamentaris del Partit Liberal, del Polo Democràtic, 
d'alguns representants del Partit Conservador i dels parlamentaris indígenes. ELN-Voces, 17/03/06; 
El Tiempo, 22 i 24/03/06.  
 
La Comunitat de Pau de San José de Apartadó denúncia un nou assassinat d'una integrant de la 
comunitat, Nelly Durango, suposadament a les mans de l'exèrcit. Comunidad de Paz SJA, 15/03/06. 
 
L'organització indígena OREWA denuncia que en les últimes setmanes han mort tres indígenes i 
han estat ferits altres vuit com a conseqüència del foc creuat i de la manca de respecte del DIH per 
part de tots els grups armats en el departament de Chocó. Així mateix, l’OREWA calcula que hi ha 
unes dotze comunitats amb seriosos problemes de fam. Actualidad Étnica, 10 i 17/03/06.  
 
Un informe elaborat pel Departament Nacional de Planeació, el PNUD i l'agència alemanya de 
cooperació GTZ afirma que la desnutrició crònica en tot el país és del 13,6% i arriba fins al 24% en 
regions costaneres. El Tiempo, 15/03/06.  
 
Per ordre del Tribunal Administratiu de Cundinamarca, el consorci Ferrocarrils del Nord de Colòmbia 
(FENOCO), encarregat de rehabilitar i explotar la xarxa fèrria de l'Atlàntic, haurà de retornar a l'Estat 
54,5 milions de dòlars, en quedar qüestionada la legalitat de diverses addicions fetes al contracte 
inicial. El grup espanyol Dragados posseïx importants participacions a FENOCO. El Colombiano, 
15/03/06.  
 
 
COLÒMBIA – EEUU: La Fiscalia d'EEUU presenta càrrecs criminals contra 50 líders i membres 
de les FARC, a les quals acusa de subministrar més de la meitat de la cocaïna que circula pel món. 
El fiscal general, A.Gonzales, afirma que es tracta de la major acusació per narcotràfic presentada en 
la història dels EEUU. El govern nord-americà ha fixat un total de 75 milions de dòlars en recompensa 
per a qui ajudi a capturar a qualsevol dels inculpats. Ara com ara seran sol·licitats en extradició tres 
rebels que es troben detinguts a Colombia. És la primera vegada que Washington no acusa només a 
alguns membres sinó a tot el grup rebel; als ulls d'EEUU, això converteix a les FARC en un cartell de 
la droga. BBC, 22/03/06 
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