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El dirigent de les Autodefenses Unides de Colòmbia (AUC), S. Mancuso, afirma que els paramilitars 
que s'havien desmobilitzat s’estan tornant a organitzar i que ja tenen més de 5.000 combatents en 
les seves files. Segons la premsa, aquestes noves estructures armades, anomenades Àguiles Negres, 
tenen presència en 226 municipis de 24 departaments del país, especialment al Valle, Cauca i Nariño. 
En aquest sentit, l'Oficina de l'Alt Comissionat de NU pels Drets Humans manifesta la seva preocupació 
per les amenaces que en els últims dies han rebut per correu electrònic 70 organitzacions no 
governamentals, defensores dels drets humans, organitzacions sindicals i socials. Per altra banda, 
l'assassinat d'una dirigent camperola que havia denunciat l'apropiació de terres per part de paramilitars 
suposa un seriós qüestionament de l'existència de garanties per a que les víctimes puguin exigir els 
seus drets. Yolanda Izquierdo no tenia protecció malgrat haver-la sol·licitat en repetides ocasions. El 
Espectador, 27/01/07; CIDH, HRW, 01/02/07; BBC, 05/02/07; OACNUDH 05 i 08/02/07  
 
La Fiscalia determina que hi ha indicis que comprometen a 80 militars de tenir presumptes nexos 
amb les AUC. El coronel H. Mejía, considerat un dels millors homes de les FFMM, és rellevat del seu 
càrrec davant les acusacions en contra seu. Per la seva banda, la Cort Suprema té obertes 
investigacions sobre 16 legisladors, dels quals tres ja estan empresonats. D'altra banda, el Fiscal 
General afirma que s'han descobert ja més de 4.000 fosses comunes en el país. El Tiempo, 27/01/07, 
30/01/07 i 07/02/07; El Universal, 30/01/07; Procuraduría, 07/02/07  
 
El Govern atorga al membre del Comandament Central de la guerrilla de l'ELN, Pablo Beltrán, la 
condició de Membre Representant, donant-li llibertat de moviment perquè es vinculi a la delegació 
negociadora de la guerrilla, que ara es compon de quatre persones. La cinquena ronda de converses es 
durà a terme del 22 al 28 de febrer, a L'Havana, i se centrarà en “la creació d'un ambient per a la pau i la 
participació de la societat civil dintre del procés”. El portaveu del grup, F. Galan, afirma que el procés de 
negociació “necessita major participació de la regió, especialment dels països veïns com: Brasil, 
Equador, Panamà”, i que caldrà estudiar també la participació de l'OEA i de l'ONU. TeleSur, 25/01/07; 
Alt Comissionat, 31/01/07; EFE, en El Tiempo, 05/02/07  
 
L'Oficina de Drets Humans de NU condemna a les FARC i a l'ELN pels homicidis a persones 
protegides i els desplaçaments forçats que els seus membres han perpetrat contra la població civil 
d'Arauca. Per una altra part, el President, A. Uribe, es reuneix amb el nou Secretari General de NU, B. 
Ki-moon, i li reitera la seva disposició a prorrogar aquest any el conveni per a mantenir l'Oficina de Drets 
Humans a Colòmbia. OACNUDH, 06/02/07; El Temps, 06/02/07  
 
El lliurament, el passat 24 de gener, d'un dirigent de les FARC, afavoreix el posterior lliurament també 
de 120 milicians, a les ciutats de Buenaventura i de Cali. El Tiempo, 06/02/07  
 
L'informe anual de la Procuraduría General de la Nación informa de la destitució, al llarg de l'any 
2006, de 232 dels prop de 600 mil funcionaris que té el país. Les principals conductes sancionades van 
ser violació del règim d'incompatibilitats (19%), abús d'autoritat (15%) i omissió o negligència (15%). 
Procuraduría, 29/01/07  
 
El President, A. Uribe, i el dirigent de l'oposició, G. Petro, s'enreden en una batalla verbal sobre les 
seves responsabilitats en la creació de grups paramilitars i la militància en la lluita guerrillera, 
respectivament. El governador del Valle, l'alcalde de Bogotà i el president de la Conferència Episcopal 
fan una crida per a “desarmar la paraula”. El Tiempo, 04 a 07/02/07  
 
L'advocat defensor dels germans Mejía Múnera, caps del bloc Vencedors d'Arauca, mor assassinat. Es 
tracta del segon assassinat d'un advocat defensor de paramilitars en menys de tres mesos. El 
Tiempo, 04/02/07  
 
Un ample ventall d'organitzacions socials, empresarials i d'església subscriuen el “Consens 
d'organitzacions de la societat civil colombiana”, una declaració conjunta en el marc del procés 
Londres Cartagena d'interlocució i concertació de polítiques de cooperació entre l'Estat, la comunitat 
internacional i la societat civil. 03/02/07  
 
 
COLÒMBIA - UE/EUA: El Govern de Colòmbia realitza un ample desplegament diplomàtic amb gires 
consecutives del Vicepresident, de la Canceller i del Ministre de Defensa a diversos països europeus i 
als EUA. Entre els seus objectius està el suport a les polítiques governamentals i la recerca de nous 
socis en l'estratègia antidrogues de Colòmbia. MAEC, 31/01/07; MRE, BBC, 01/02/07  
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