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El President, A.Uribe, es reuneix amb l'ex ministre i rival en les últimes eleccions, A. Leyva, qui va mediar 
en el passat amb la guerrilla de les FARC, per a explorar possibilitats de diàleg amb aquesta agrupació. 
L'Alt Comissionat de Pau, L.C.Restrerpo, i el Conseller F.València, han mantingut reunions amb membres 
de comissions de facilitación, portaveus de l'Església Catòlica i ex comissionats de pau amb el mateix 
propòsit. El Universal, 09/06/06  
 
L'Alta Comissionada Auxiliar de l'Agència de l'ONU per als Refugiats (ACNUR), J. Cheng-Hopkins, finalitza 
la seva visita d'una setmana amb una crida a tenir major solidaritat internacional amb les víctimes del 
conflicte davant una situació que defineix com una tragèdia humanitària invisible degut als milions de 
desplaçats i els centenars de milers de refugiats. En aquesta línia, la Comissió Europea destina 12 
milions d'euros per a oferir allotjament, aigua potable, ajuda alimentària, educació informal i suport 
psicosocial a 170.000 desplaçats i milers de refugiats, en el marc del programa Pla Global. El suport als 
desplaçats es realitzarà a través del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR). ACNUR, 13/06/06; El 
Colombiano, 14/06/06  
 
La Llei de Justícia i Pau, que regula la desmobilización de grups armats irregulars, segueix sense ser 
aplicada després d'un any d'haver estat aprovada. Els principals dirigents paramilitares han manifestat 
la seva inconformitat amb les correccions que introdueix una recent i confusa sentència de la Cort 
Constitucional i han suspès el lliurament de béns fins que s'aclareixi la sentència. La negativa dels 
paramilitares a acceptar la sentència ha provocat una mútua acusació entre el Ministre d'Interior i Justícia i 
l'Alt Comissionat de Pau, sobre qui és el responsable d'aquesta nova crisi. El Tiempo, 13 i 14/06/06  
 
L'Oficina a Colòmbia de l'Alt Comissionat de l'ONU per als drets humans expressa la seva preocupació per 
l'increment d'amenaces contra defensors de drets humans i expressa també la seva preocupació pel 
fet que alguns servidors públics formulin declaracions orientades a descalificar les activitats dels defensors 
de drets humans o a minimitzar les amenaces per ells rebudes. Per una altra part, la llista d'ONG 
amenaçades per un tal Front Democràtic Colòmbia Lliure creix a 21, després que la Corporación Medios 
por la Paz i la Fundación para la Libertad de Prensa rebessin sengles amenaces per correu electrònic. 
OACNUDH, 08/06/06; El Colombià, 03/06/06  
 
El Govern decideix crear una Conselleria Presidencial per a la Reinserció davant l'alt nombre de 
persones desmobilitzades (40.000, entre desmobilitzacions col·lectives i individuals) i l'expectativa del 
desarmament de l'ELN. Per una altra banda, la policia de cada municipi s'encarregarà de fer un seguiment 
al comportament dels paramilitares desmobilitzats per a impedir que sorgeixin nous grups o que 
s'incrementi la delinqüència comuna. Fins a la data 405 desmobilitzats estan a la presó per delictes varis i 
altres 179 han mort. Segons la força pública, en aquests moments existeixen 22 grups il·legals nous amb 
2.500 homes en armes, amb un perfil orientat a les activitats d'enriquiment il·lícit. Cambio, 11/06/06; El 
Tiempo, 12 i 14/06/06  
 
Els enfrontaments entre les guerrilles de les FARC i l'ELN s'intensifiquen en el departament d'Arauca. 
Ambdós grups s'acusen mútuament, en sengles comunicats, d'haver propiciat les confrontacions. Aquesta 
situació de violència ha incrementat el fluix de desplaçament a Veneçuela, generant preocupació a l'altre 
costat de la frontera per l'increment d'assassinats, extorsions i reclutaments. Miami Herald, 13/06/06; Li 
Monde, 15/06/06  
 
 
COLÒMBIA-EUA: El President reelecte, A. Uribe, realitza a Washington la seva novena trobada amb el 
President G. Bush, amb el Tractat de Lliure Comerç i el Pla Colòmbia en l'agenda. Uribe també pretén 
explicar les bones relacions que manté amb els presidents de Veneçuela i de Cuba. El Nuevo Siglo, 
14/06/06  
 
COLÒMBIA-REGNE UNIT: Dues terceres parts del Comitè Executiu Nacional del Partit Laborista fan 
pública una carta en la qual defensen que l'ajuda militar britànica s'inverteixi, més bé, en ajudes al 
desenvolupament social i econòmic. Els 22 signataris, entre els quals es troben tres ex Ministres d’Afers 
Exteriors, sol·liciten condicionar l'ajuda militar al compliment estricte de les recomanacions de Nacions 
Unides sobre el respecte als drets humans. The Guardian, 15/06/06  
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