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Les Nacions Unides i la Governació del Departament de Antioquia denuncien la pràctica 
il·legal de la IV Brigada de l'exèrcit consistent a presentar com guerrillers morts en 
combat a camperols i pobladors de barris populars prèviament desapareguts. Es tracta 
de 24 casos documentats d'assassinats extrajudicials presentats a la Fiscalia i a la 
Vicepresidència. Comentaris de premsa assenyalen la pressió per resultats positius contra la 
insurrecció com la causa d'aquestes violacions als drets humans. El Tiempo, 07/05/06. 
 
Diverses organitzacions socials i ongs de drets humans reben noves amenaces de grups 
paramilitars anomenats autodefenses de nova generació. El “Colectivo de Abogados José 
Alvear Restrepo” publica el text de l'amenaça d'aquests grups dirigida també a l'”Organitzación 
Nacional Indígena” (ONIC), “Instituto Latinoamericano de Servicios Alternativos” (ILSA), la 
Central Unitaria de Treballadors (CUT), la “Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, 
Democracia i Desarrollo” i l'”Asociación de Víctimas del Terrorismo de Estado”. En aquest últim 
cas, el seu director, I. Cepeda, sofreix fustigació per la policia de migració colombiana al seu 
retorn de les Jornades de la Taula Catalana a Barcelona. En la comunicació rebuda els hi 
commina a anar-se amb les seves idees humanitàries a altra part i es reivindica la campanya 
per a la presidència de A. Uribe. Corporación Colectivo  de Abogados, 09/05/06.  
 
El Consell Regional Indígena del Tolima (CRIT) denuncia a la força pública per desallotjar 
violentament a 250 indígenes de la comunitat Pijao del seu assentament “Predio de 
Balsillas” (municipi de Natagaima) a partir de gasos, incendi de ranxos i destrucció de cultius 
per ordre de l'alcalde i de l'inspector de policia del municipi. La comunitat Pijao es trovaba des 
de l'any 2005 defensant les terres del seu Resguard de la voracitat dels terratinents i participant 
d'una taula de concertació i diàlog entre les autoritats municipals i el CRIT amb la finalitat 
d'aconseguir el reconeixement de la possessió de les seves terres escripturades. D'altra banda, 
l'Organització Nacional Indígena de Colòmbia denuncia l'incompliment de l'acord amb l'Estat 
Colombià per a l'adquisició de terres pactada amb les comunitats del Cauca des de 1980 i 
renovada l'any passat per l'actual govern.  ONIC, 11/05/06.  
 
L'alcalde de Barcelona, J. Clos, visita Bogotá i Medellín para subscriure programes de 
cooperació i participar en la Trobada de Ciutats Germanes que es realitza en la capital de 
Colòmbia. El Colombiano, 10/05/06.  
 
El Banc Mundial revela la caiguda de l'ingrés per càpita a Colòmbia al mateix temps que 
augmenta la despesa militar de tal manera que ocupa el primer lloc de despesa militar en A. 
Llatina. A la vegada, informa que el 4.3% del PIB colombià es destina a despeses de defensa i 
els militars representen el 1,5 % de tota la força laboral del país mentre que a Amèrica Llatina 
són el’0 8%. El Tiempo, 07/05/06. 
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