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Paramilitars desmobilitzats ofereixen retornar 100.000 hectàrees de terra per a reparar a les víctimes. La 
devolució de terres és un dels requisits per a rebre els beneficis de la Llei de Justícia i Pau que, malgrat 
haver estat aprovada el passat mes de juliol, encara no s'ha posat en pràctica. En principi, també serien 
utilitzades per als projectes productius dels desmobilitzats. Tot i que l'oferiment dels ‘paras’ és un pas 
endavant, representa una petita part dels béns il·legals que han acumulat durant la guerra. Amb tot, no 
existeix una xifra definitiva sobre l’expoli. La Consultoria per al desplaçament i els drets humans (Codhes), 
calcula que entre 1995 i el 2001 uns 4,8 milions d'hectàrees van canviar d'amo a les zones de violència, 
però ningú pot determinar exactament quantes d'elles estan en mans dels ‘paras’. El Tiempo, 28/03/06 
 
La tercera ronda de converses entre el Govern i la guerrilla de l’ELN es realitzarà de nou a L'Havana, 
entre el 2 i el 12 de maig. El Govern avala les gestions prèvies que realitzarà el dirigent A.García a la Casa 
de Paz, a Medellín, i a Bogotá, entre 18 i el 28 d'abril. El Tiempo, 28/03/06 
 
El Bloc Oriental de la guerrilla de les FARC anuncia un enfrontament amb l’ELN en el departament 
d’Arauca com a represàlia a unes suposades agressions rebudes. En un comunicat, el Bloc convida als 
camperols a no involucrar-se en el tema i amenaça als qui es posicionin a favor de l’ELN. En aquest sentit, 
l'Organització Departamental d'Usuaris Camperols (ADUC) denúncia a les FARC per haver estat perseguint 
i assassinat selectivament als seus integrants i dirigents, així com haver saquejat i robat la cooperativa 
COAGROSARARE. D'altra banda, les FARC alliberen en el departament de Putumayo a dos policies 
capturats el passat mes d'octubre. La presidenta de l'Associació de Familiars d'Uniformats Segrestats agraïx 
a la guerrilla l'alliberament però els reclama que alliberin també a les persones malaltes, que lliurin el 
cadàver del major Guevara, mort en captivitat fa dos anys, així com proves de supervivència de totes les 
persones retingudes. FARC, 23/03/06; ADUC, 28/03/06; El Tiempo, 26/03/06 
 
L'informe anual del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) alerta sobre un increment de les 
desaparicions. L'entitat assegura que té registrades 3.600 denúncies des de 1994 (591 en els dos últims 
anys), i que el problema li preocupa "en gran mesura" pels escassos progressos. El director sortint del 
Comitè a Colòmbia, J.P.Schaerer, afirma que la desaparició "és una pràctica que es subestima", pel que 
hauria de ser un dels "temes centrals" de la comissió de reparació i reconciliació creada en el marc del 
procés de pau amb els paramilitars. L'informe també documenta 1.031 infraccions del dret internacional 
humanitari (DIH), entre elles 198 execucions sumàries i 21 atacs a missions mèdiques. L'informe no 
identifica als responsables. El Colombiano, El Tiempo, 29/03/06 
 
L'Organització Femenina Popular (OFP) denuncia la tortura, violació i posterior assassinat de Yamile 
Agudelo, així com l'agressió amb àcid sobre Claudia Pinto, ambdues integrants de l’OFP. Els fets es van 
produir en un interval de tan sols cinc dies. L'associació demana una investigació, rebutja els arguments de 
les autoritats locals i denuncia les accions dels paramilitars. OFP, 25 i 28/03/06 
 
Uns 200 indígenes nukak makú s'han vist forçats a desplaçar-se a causa de les amenaces rebudes per 
grups armats. Es calcula que en l'actualitat queden tan sols entre 400 i 500 membres d'aquesta comunitat, 
que viu a la zona del Guaviare (Amazonaia). Atès que la base de la seva cultura és el nomadisme, els 
antropòlegs adverteixen que el desplaçament forçat fa que la seva cultura estigui en risc de desaparèixer. 
El Temps, 14/03/06 
 
L'informe anual de l'Organització Mundial contra la Tortura i la Federació Internacional de Drets Humans, 
que resumeix la informació sobre 1.172 defensors de drets humans de 90 països, denuncia que durant 
l'any 2005 a Colòmbia van ser assassinats 47 activistes i es van produir set desaparicions forçades, vuit 
casos de maltractaments i tortura, 77 amenaces, 78 detencions arbitràries i set registres il·legals. D'altra 
banda, l'Organització Internacional del Treball (OIT) fa una crida al Govern perquè cessi la violació del dret a 
organitzar-se. Segons el Govern, els assassinats de sindicalistes s'han reduït de 196 (2002) a 40 (2005); 
els sindicats, en canvi, xifren els assassinats del 2005 en 70. OMCT/FIDH, 22/03/06; IPS, 29/03/06 
 
 
COLÒMBIA – UE: La Comissió Europea anuncia una partida de 12 milions d'euros d'ajuda humanitària 
en suport de persones desplaçades, bloquejades en les seves regions o refugiades en països veïns. El 
Tiempo, 28/03/06 
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