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La Cort Constitucional declara legal la Llei de Justícia i Pau però retalla diversos beneficis a les 
persones desmoblitzades, la qual cosa és considerada un cop dur per als dirigents paramilitars. La Cort 
nega el caràcter polític als grups d'autodefensa, emfatitza el dret de les víctimes a la veritat, retira tots els 
beneficis penitenciaris a qui no confessi tots els seus crims, obliga a tots els membres dels grups 
paramilitars a respondre solidàriament per tots els delictes comesos per l'organització, oferix més temps a la 
Fiscalia per a dur als processats davant els jutges i estipula que els llocs de reclusió funcionaran sota les 
normes del règim de presons comú. La sentència és benvinguda per part de grups de drets humans, mentre 
que els dirigents paramilitars encara no s'han expressat. Fins a la data 2.180 paramilitars han sol·licitat 
acollir-se a la Llei. El Tiempo, 19/05/06 
 
La guerrilla de l’ELN allibera a dos enginyers agrònoms que tenia segrestats feia dos mesos. Els 
segrestats treballaven per al programa “Famílias Guardabosque” amb el qual el Govern busca combatre la 
deforestació fruit de la sembra de cultius de coca. El Tiempo, 21/05/06 
 
Més de 100 camperols fugen al nucli urbà de Caucasia (Antioquia) davant amenaces de la guerrilla de les 
FARC, que pretén recuperar el control d'una zona que abans estava sota domini del Bloque Mineros, dels 
paramilitars. El Colombiano, 23/05/06 
 
L'informe anual d'Amnistia Internacional registra una disminució d'homicidis i segrests en el país, però 
alerta que les execucions extrajudicials per membres de la força pública poden superar el centenar. Així 
mateix denuncia que se li atribueixen 2.750 homicidis i desaparicions als grups paramilitars des que 
anunciessin el cessament d'hostilitats l’any 2002, així com els segrests i homicidis comesos per les 
guerrilles de les FARC i l’ELN. El Colombiano, 23/05/06 
 
El director per a les Amèriques d’ACNUR, Ph. Lavanche, denuncia que Colòmbia viu la crisi humanitària 
més greu del món occidental, amb més de dos milions de persones desplaçades i 450.000 persones 
refugiades a Veneçuela i Equador. Així mateix denuncia que l'atenció preferent de la comunitat internacional 
a situacions com les de Darfur i Afganistan redueix dràsticament els recursos financers d’ACNUR per a 
atendre les conseqüències de la situació colombiana a Amèrica Llatina. EFE, a El Mundo, 19/05/06 
 
La Presidència de la Unió Europea emet a Viena una nota de premsa en la qual mostra el seu suport a les 
organitzacions de la societat civil i la seva preocupació per la recent intensificació d'amenaces i atacs 
contra persones i grups defensors de drets humans per part de grups il·legals. UE, 23/05/06 
 
Deu membres d'un cos d'elit de la policia judicial (DIJIN) i un informant civil, que desenvolupaven una 
operació antinarcòtics en el municipi de Jamundí (Valle), moren al ser atacats per efectius de l'exèrcit en 
l'episodi de “foc amic” més greu dels últims anys. AP a CNN, 23/05/06 
 
Veïns del sector de Ciudad Bolívar, una favela amb dos milions d'habitants del sud de Bogotá, denuncien 
la desaparició de 170 veïns en l'últim any, així com les pressions de paramilitars per a votar per l'actual 
president, A. Uribe, en les eleccions d'aquest diumenge. Miami Herald, 23/05/06 
 
El Defensor del Poble, la Comissió de Conciliació Nacional i una comissió del sistema de Nacions Unides 
(OCHA, OACNUDH i PNUD) fan presència en el resguard indígena de La Maria Piendamó, on es porta a 
terme una cimera d'organitzacions socials que va ser assaltada la setmana passada per exèrcit i policia. 
Mentre la situació es normalitza, els organitzadors fan arribar al Ministeri de l'Interior les seves peticions de 
referèndum sobre el Tractat de Lliure Comerç (TLC), una reforma agrària integral, reparació a les víctimes 
del conflicte, el compliment dels acords signats per l'Estat i garanties de respecte a les comunitats. 
Actualidad Étnica, 24/05/06 
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