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El Govern i la guerrilla de l’ELN inicien a L'Havana la tercera ronda de converses exploratòries. La 
proximitat de les eleccions presidencials no permet preveure resultats de fons, però sí s'espera la 
concreció de l'agenda d'un procés de negociació que podria començar després dels comicis. En 
aquesta ocasió no hi haurà participació de la societat civil en l'esdeveniment. A les reunions que va 
mantenir la dirigencia del ELN al llarg d'una setmana amb sectors de la societat civil a la Casa de Paz 
de Medellín es van escoltar diverses peticions a favor d'un acord humanitari que permeti l'alliberament 
de segrestats i el desminatge. Segons el cap militar de la guerrilla, A. García, Holanda, Suècia, 
Canadà i Japó estarien disposats a donar suport als diàlegs. Per la seva banda, l'Església catòlica 
anuncia que demanarà al Vaticà afegir-se a l'acompanyament internacional al procés de negociació, 
“sempre que respongui als condicionaments ètics i humanitaris”. El Tiempo, 21, 24 i 26/04/06; RCN, 
25/04/06; BBC, 26/04/06 
 
Disset membres de les forces de seguretat (10 de la policia secreta, DAS, i 7 de l'exèrcit) moren en 
una emboscada d'un grup guerriller de l’EPL, aliat de les FARC, a Norte de Santander. Els morts feien 
part d'un operatiu que tenia com objectiu sorprendre al cap del grup guerriller. Es tracta del pitjor cop 
militar d'enguany. Miami Herald, 21/04/06 
 
El Tribunal Constitucional tomba la primera de les 11 demandes que ha rebut la Llei de Justicia y 
Paz, en una sentència que no es pronuncia sobre el fons de la norma sinó sobre la forma. El Tiempo, 
24/04/06 
 
Un grup de desconeguts assassina a la germana de l'expresident i director del Partit Liberal, C. 
Gaviria, Liliana Gaviria, quan intentaven segrestar-la a Desquebradas (Risaralda). També va ser 
assassinat el seu escorta en l'intercanvi de trets. El govern ha ofert una recompensa d'un milió de 
pesos a qui proporcioni informació sobre els autors intel·lectuals i materials del fet. El Espectador, 
28/04/06 
 
Un regidor del municipi de Rivera (Tolima), G. Trujillo, és detingut acusat d'haver col·laborat amb la 
columna de les FARC que va assassinar a nou membres de l'ajuntament el passat 27 de febrer. 
Enmig del desconcert de la població, un membre de l'Assemblea Municipal Constituent afirma que a 
Trujillo l’han convertit en cap de turc. El Tiempo, 23/04/06 
 
UNICEF demana 3,2 milions d'euros per a fer front al reclutament de nens per part dels grups 
armats il·legals. EuropaPress, 24/04/06 
 
Amnistia Internacional dirigeix una carta oberta a tots els candidats presidencials instant-los a 
tenir presents en la seva agenda electoral el tema dels drets humans. Alguns dels suggeriments 
impliquen el reconeixement de la crisi dels drets humans i el conflicte armat intern, l'aplicació de les 
recomanacions de Nacions Unides, la reforma de la Llei de Justicia y Paz, el compromís de signar un 
acord humanitari amb els grups guerrillers, la protecció dels defensors de drets humans i activistes 
socials i la protecció a la població civil. AI, 27/04/06 
 
400 persones abandonen la zona rural del municipi de Patía (Cauca) davant amenaces de les 
FARC. La Creu Roja Internacional acompanya als habitants en la fugida del poblat. El Tiempo, 
26/04/06 
 
Metges Sense Fronteres adverteix que el pitjor problema de la salut pública a Colòmbia són els 
efectes psicològics del conflicte armat. L'ONG va realitzar un estudi durant dos anys en 40 
poblacions del nord del país i alerta sobre els efectes futurs si no es presta l'atenció psicològica 
necessària a la població que ha sofert violència. El Tiempo, 27/04/06 
 
Una dona colombiana, de 54 anys, coordinadora de l'ONG espanyola Global Humanitària en el 
municipi de Tumaco (Nariño) és assassinada en tornar a la seva casa, aparentment en un episodi de 
delinqüència comuna. Global Humanitària té apadrinats a 1.200 nenes i nens a Colòmbia. El Tiempo, 
26/04/06 
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