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Els tres esborranys de decrets que ha elaborat el Govern per a aplicar la Llei de Justícia i Pau 
provoquen una onada de protestes per part de grups de drets humans, la Procuradoría, mitjans de 
comunicació i membres de la Comissió Nacional de Reparació i Reconciliació. Les crítiques 
destaquen que els decrets extralimiten funcions de l'executiu, suplanten algunes del Congrés i 
contradiuen la sentència que va emetre la Cort Constitucional sobre la Llei. Els decrets atorgarien 
estatus polític als paramilitares, obririen la porta a narcotraficants reconeguts que podrien, així, eludir 
l'extradició, facilitarien eludir la confessió de la veritat, escurçarien el temps de compliment de 
condemna i reduirien la reparació a les víctimes. El Tiempo, 05/06/06; Semana 04/09/06  
 
El vicepresident, F. Santos, dona un ultimàtum perquè els líders paramilitares que no s'han volgut 
concentrar en el lloc de reclusió ordenat pel Govern es lliurin a les autoritats. ‘Jorge 40’, demanat 
en extradició pels EUA, es lliura davant una comissió de congresistas que el reben amb mostres 
d'afecte. Recentment es va fer públic que en uns arxius secrets de ‘Jorge 40’ apareixen els detalls 
de més de 50 assassinats des de 2005, que demostren una campanya d'extermini contra líders 
socials i sindicals de Barranquilla. Atès que molts d'aquests crims van ocórrer després que fos 
aprovada la Llei de Justícia i Pau, aquests assassinats no permetrien a ‘Jorge 40’ acollir-se sota la 
mateixa. Semana, 04/09/06  
 
El Govern i la guerrilla de l'ELN preparen la quarta ronda de converses exploratorias que, 
previsiblement, se celebrarà a L'Havana en menys de dos mesos. El Govern va lliurar a la guerrilla 
una proposta el passat 18 d'agost amb l’objectiu de dur l'actual procés de diàleg a una fase més 
sòlida i consistent. L'ELN ha comunicat la seva voluntat d'assistir a una nova ronda i anuncia l'inici 
d'una Campanya Política per la Pau, però destaca algunes dificultats com la mort d'un suposat 
membre de l'organització en una comissaria de policia o el procés de reinserció dels paramilitars. Per 
una altra part, el cap militar de l'ELN, A.García, va manifestar recentment a Itàlia que aquest país 
podria ajudar en el procés de diàleg de pau. SNE, ELN, Casa de Pau, 05/09/06; Miami Herald, 
31/08/06  
 
Amnisitía Internacional denuncia la responsabilitat del Govern en els atacs contra activistes dels 
drets humans. Segons l'ONG, homicidis i amenaces formen part d'una estratègia per a restringir les 
denúncies sobre violacions dels drets humans i sobre els llaços que uneixen als grups paramilitares i 
l'exèrcit. Malgrat reconèixer que centenars de persones gaudeixen de mesures de protecció física 
(armilles antibala, transport especial, etc), “la millor forma de protegir als defensors de drets humans 
és duent davant la justícia a qui els ataquen”. AI, 07/09/06  
 
Durant la primera setmana de setembre es duu a terme en diversos llocs del país la XIX edició de la 
Setmana per la Pau, organitzada per Redepaz, la Conferència Episcopal i el Secretariat Nacional de 
la Pastoral Social. L'èmfasi d'aquesta edició està en la justícia social. Els organitzadors fan una crida 
al Govern, als empresaris i a la classe dirigent del país perquè no només es pronunciïn sinó que 
demostrin, amb fets contundents, aquest desig de pau. El Espectador, El Tiempo, 04/09/06  
 
El Consell Regional Indígena del Cauca denuncia el nou i reiterat incompliment dels compromisos 
del Govern amb els indígenes, un any després que aquests realitzessin vàries ocupacions de terra 
com mesura de pressió. El CRIC protesta per una proposta de llei que prohibiria la venda de terres a 
indígenes i la propietat col·lectiva, i denuncia les acusacions que fan portaveus institucionals afirmant 
que els reclamants actuen sota pressió de les guerrilles o que són membres de les mateixes. Els 
indígenes lamenten, de nou, caure víctimes del foc creuat entre exèrcit i insurgentes. CRIC, 31/08/06  
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