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Yesid Arteta, un dels homes presos més importants de les FARC, surt en llibertat després de 
complir la seva condemna de deu anys. La seva destinació més probable serà un país estranger i 
s'ha mostrat disposat a prestar els seus bons oficis per a buscar-li una sortida al conflicte. “Hi ha una 
alternativa distinta”, ha assenyalat. El Tiempo, 12/07/06  
 
L'Alta Comissionada de Drets Humans de Nacions Unides, L. Albour, nomena a l'uruguaià 
J.P.Corlazzoli com nou director de l'oficina a Colòmbia. Davant la voluntat expressada pel Govern 
d'avaluar els deu anys de funcionament de l'oficina i el qüestionament a la tasca realitzada per la 
mateixa, l'Alta Comissionada es mostra ferma en la voluntat de mantenir o, en tot cas, enfortir el 
mandat actual. Corlazzoli, qui assumirà el càrrec el pròxim mes d'agost, va treballar diversos anys a la 
Missió de Verificació dels acords de pau a Guatemala i actualment dirigeix el programa de 
desenvolupament de la democràcia a Amèrica Llatina (PRODDAL). BBC, 11/07/06  
 
El Govern anuncia que uns 12.000 paramilitars que no formaven part de les estructures armades 
deixaran de rebre subsidis; aquest anunci genera protestes per part dels dirigents de les 
Autodefenses Unides de Colòmbia (AUC). Per altra banda, el primer informe de seguiment dels 
35.000 paramilitars desmobilitzats indica que hi ha 541 presos, 236 morts i que manca informació 
sobre 141 més. El Tiempo, 07 i 14/07/06 
 
 
188 presos de les FARC han sol·licitat acollir-se als beneficis de la Llei de Justícia i Pau. Alguns 
membres del Secretariat de la guerrilla han expressat la seva preocupació davant aquest tema i han 
animat als seus companys presos a esperar el moment del bescanvi per persones retingudes per les 
FARC. El Tiempo, 12/07/06  
 
El Govern retornarà 25.000 hectàrees que li van ser usurpades a comunitats negres del Chocó, 
després de verificar que van ser ocupades irregularment per empreses agroindustrials de la palma 
africana aprofitant el desplaçament d'unes 15.000 persones a mitjan dels anys 90. Semana, 12/07/06  
 
La III Assemblea del Moviment Nacional de Víctimes de Crims d'Estat conclou amb una forta 
crítica al Govern i amb vuit propostes, entre les quals destaquen la creació d'una Comissió Ètica per a 
acompanyar a les víctimes, la prohibició legal del paramilitarisme i un cadastre alternatiu per a 
recopilar informació sobre béns usurpats. Indymedia, 10/07/06  
 
L'ONG CINEP inaugura una nova base de dades que recull les múltiples iniciatives de pau 
desenvolupades per la societat civil, que inclou una base d'Accions Col·lectives per la Pau i una altra 
d'Experiències de Pau. www.cinep.org.co/datapaz.htm 
 
Una enquesta recent revela de nou que les dones desplaçades pateixen una superposició 
d'exclusions. Menys d'un 40% tenen feina i menys d'un terç tenen assistència sanitària. El 44% han 
estat colpejades per la seva parella i el 18% han estat agredides durant l'embaràs. El Tiempo, 
10/07/06  
 
L'ambaixador de Colòmbia a EUA i ex president conservador, A.Pastrana, dimiteix davant el 
nomenament del també ex president i adversari polític, E.Samper, com ambaixador a França. Davant 
aquesta situació, Samper també renuncia al nou càrrec. El Tiempo, 12 i 13/07/06  
 
Una xarxa d'ex policies i policies que segrestaven per a les FARC és desmantellada amb la 
detenció de 18 membres. A la banda se li atribueixen, almenys, 60 segrests. Per una altra part, el cap 
de la guerrilla de l'EPL, ‘Leyton’, cau abatut per l'exèrcit. ‘Leyton’, qui va liderar més de 29 segrests, 
era un dels homes més buscats del país. El Tiempo, 08 i 09/07/06  
 
Bogotá aconsegueix reduir la seva taxa d'homicidis a 18 morts per cada 100.000 habitants, la més 
baixa en els últims 21 anys, per sota Barranquilla (25), Medellín (31), Cali (56), així com de 
Washington (34), Sao Paulo (55) i Caracas (133). El Tiempo, 12/07/06  
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