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L'ex ministre F. Araujo, segrestat fa més de sis anys per la guerrilla de les FARC, aconsegueix 
escapar enmig de l'atac de les FFAA al campament guerriller on era retingut, prop de la costa 
atlàntica. El President del país ofereix més de mig milió d'euros a qui lliuri informació que permeti 
que el cap del bloc guerriller on va estar retingut Araujo “sigui capturat o donat de baixa en 
combat”. Per una altra part, en els EUA comença el judici per narcotràfic contra ‘Sonia’, presumpta 
líder guerrillera de les FARC. El Universal, El Tiempo, 11/01/07  
 
Després de l’aturada de cap d'any, la Cort Suprema repren les investigacions sobre les 
presumptes vinculacions entre sis congressistes i grups paramilitars. Per una altra part el 
pare B.Hoyos, ex alcalde de Barranquilla, ha denunciat el finançament amb diners de paramilitars 
de la campanya electoral de l'actual alcalde i anterior soci polític G.Hoenigsberg. El Tiempo, 
11/01/07  
 
Segons dades de la Fiscalia, des de 1994 fins a la data s'han produït 1.165 casos de crims contra 
sindicalistes, la majoria d'homicidi. El 95% d'aquests fets delictius segueix en la total impunitat. A 
part de grups armats al marge de la llei, hi ha evidències que sectors empresarials poden haver 
instigat algunes de les agressions. Davant el compromís que va adquirir Colòmbia amb l'OIT el 
passat mes de juliol, la Fiscalia ha posat a 13 persones per a esclarir els fets. Per una altra part, el 
corresponsal de la cadena de televisió veneçolana, F. Muñoz, va ser deixat en llibertat dos 
mesos després de ser detingut acusat de conspiració terrorista. El Espectador, 08/01/07; Herald 
Tribune, 09/01/07  
 
El director de la unitat de Justícia i Pau de la Fiscalia afirma que més de 25.000 víctimes han 
denunciat a membres de grups paramilitars, la qual cosa ha suposat l'obertura de més de 
100.000 processos judicials. Un total de 295 persones entre fiscals, investigadors i personal 
administratiu treballen en la Unitat. El director demana reglamentar la participació de les víctimes 
en els processos que es duen a terme. El Tiempo, 07/01/0; El Pais, 09/01/07  
 
Almenys 3.177 persones segrestades en els deu últims anys segueixen captives a Colòmbia, 
segons la Fundación País Libre. EFE, 08/01/07  
 
 
COLÒMBIA-EQUADOR: Després d'un mes de tensions entre ambdós països per la represa per 
part de Colòmbia de les fumigaciones aèries de cultius de coca a la zona de frontera amb Equador, 
els presidents d'ambdós països, que van coincidir en Managua en la presa de possessió del 
president de Nicaragua, D.Ortega, arriben a un acord verbal per a solucionar el conflicte 
diplomàtic. Els quatre punts d'acord impliquen que Colòmbia avisarà cada vegada que pretengui 
fumigar; que una comissió d'ambdós països i de l'OEA verificarà que el verí no passi la frontera; 
que s'aprofundirà en els estudis sobre els efectes de la fumigación; i que es recolliran testimonis de 
la població sobre els efectes de l'aspersió. Quito havia denunciat poc abans a Colòmbia davant de 
l'OEA per “perjudicis ecològics”. SNE, 10/01/07; El Tiempo, BBC, 11/01/07  
 
COLÒMBIA-ESPANYA: Els Ministres d’Afers Exteriors d'ambdós països es reuneixen a Madrid en 
el marc de la trobada anual de la Comissió d'Alt Nivell per a consultes polítiques. A part de 
diversos compromisos de col·laboració cultural, policial i judicial, així com de protecció recíproca 
d'inversions, el Ministre espanyol reitera el suport d'Espanya als processos de pau que el 
Govern colombià manté amb els grups paramilitars, l'ELN o les FARC. Espanya aporta més de 2 
milions d'Euros a la Missió de Suport al Procés de Pau de l'OEA. Així mateix, els cancellers 
reafirmen el seu interès de mantenir l'espai de diàleg i interlocució en el procés de Londres i 
Cartagena, valorant la positiva aportació del G24 en aquest procés, i coincideixen en la necessitat 
de continuar treballant de manera conjunta en la lluita contra el problema mundial de les drogues. 
MAEC, 09/01/07  
 

                                                           
1 www.escolapau.org, kristian.herbol@uab.es 


