
COLÒMBIA SETMANAL, del 09 al 22 de febrer 2007 
resum setmanal de notícies sobre el conflicte armat i la construcció de pau 
Escola de Cultura de Pau de la UAB1

 
La Ministra de Relacions Exteriors dimiteix davant l'ingrés a la presó del seu germà, acusat de vincles amb 
el paramilitarisme. En el seu lloc pren possessió F. Araujo, un exministre que fa només dos mesos va 
aconseguir escapar de sis anys de captivitat de la guerrilla de les FARC. En paral·lel, altres sis 
congressistes –tots ells de la costa carib i integrants de grups afins al President- ingressen a la presó per la 
mateixa acusació. En aquest ordre d'esdeveniments surt a la llum un pacte signat entre paramilitars i sis 
alcaldes del departament del Casanare pel qual el grup il·legal va entrar a gestionar el 50% del pressupost 
municipal i a rebre 10% de quota per cada contractació. Cal tenir en compte que Casanare, on es troben 
importants jaciments petrolífers, és el departament que més recursos econòmics de l'Estat rep per concepte 
de “regalies”. Per altra banda, l'exministre F. Botero acusa al candidat a la presidència en les últimes 
eleccions pel partit Liberal, H. Serpa, d'estar al corrent del finançament amb diners del narcotràfic de la 
campanya presidencial liberal l’any 1994. El Tiempo, 17 i 20/02/07; La Vanguardia, 20/02/07 
 
Comença a L'Havana la cinquena ronda de converses exploratòries entre el Govern de Colòmbia i la 
guerrilla de l’ELN amb el repte d'establir amb claredat l'agenda de negociació, donar el pas a negociacions 
formals i definir el paper de l'acompanyament internacional. La reunió ve precedida per una trobada a Caracas 
entre l'Alt Comissionat de Pau i el “número dos” del grup guerriller, A. García, facilitada pel govern de 
Veneçuela. Per la seva banda, el Grup de Garants, compost per 7 homes, fa una crida perquè la guerrilla 
abandoni el segrest i recorda que en el 2009 la Cort Penal Internacional tindrà plena jurisdicció sobre el 
conflicte colombià i els segrests. En un altre ordre d'esdeveniments, A. García fa una crida perquè els màxims 
dirigents de l’ELN i de les FARC, respectivament, expedeixin “una declaració conjunta” que posi fi a la 
confrontació entre les dues organitzacions guerrilleres. Garants, 08/02/07; EFA, 14/02/07; Setmana, 
21/021/07 
 
Diferents institucions de l'Estat i organitzacions de drets humans acorden un Pla Nacional de Recerca de 
Persones Desaparegudes. La primera desaparició registrada data de 1977, però encara hi ha incertesa 
sobre el nombre total. ASFADDES, associació de familiars, registra 4.823 persones desaparegudes 
forçosament. Només en les fosses comunes dels paramilitars ja denunciades hi hauria 2.500 cossos. El 
Tiempo, 16 i 19/02/07 
 
El veredicte d'un jurat popular considera a ‘Sonia’, guerrillera de les FARC, com culpable d'ingressar cocaïna 
als EUA. És la primera vegada que un jurat nord-americà condemna un membre de les FARC. ‘Simon 
Trinidad’, un altre membre prominent de la guerrilla, va ser processat als EUA el 2006 però el seu judici no va 
prosperar davant la falta d'acord entre els membres del jurat sobre el veredicte. Fins ara ni la justícia 
colombiana havia pogut processar per tràfic de drogues a cap membre de les FARC. BBC, 21/02/07 
 
L'Agència per a Refugiats d'UN, ACNUR, anuncia la necessitat de 14 milions de dòlars per a protecció legal 
i assistència a unes 350.000 persones desplaçades. Miami Herald, 20/02/07.  
 
L'Organització Femenina Popular denuncia la desaparició de Katherine González a la ciutat de 
Barrancabermeja, on grups paramilitars exerceixen un destacat control. Unes 5.000 persones es manifesten, 
en la mateixa ciutat, per a donar suport el procés de reinserció dels paramilitars. El Tiempo, 18/02/07; El 
Colombià, 20/02/07  
 
La Lliga de Dones Desplaçades de Turbaco rep la menció d'honor de l'II Premi Rei d'Espanya de Drets 
Humans, atorgat pel defensor del Poble d'Espanya i la Universitat d'Alcalá d'Henares. El passat 20 de gener el 
centre comunal d'aquesta asocioación va ser incendiat. El Tiempo, 18/02/07 
 
L'Alt Conseller per a la Reintegració, F. Pearl, afirma que el Govern no té notícia sobre 4.731 persones 
reinserides. El Tiempo, 12/02/07 
 
L'Assemblea del Valle decideix impulsar una campanya de recollida de 1,5 milions de signatures entre el 
24 de març i el 11 d'abril per a pressionar per un acord humanitari que permeti l'alliberament de les persones 
retingudes per les FARC. L’11 d'abril es compliran 4 anys des que van ser trets de l'Assemblea departamental 
12 diputats, en una acció audaç de la guerrilla. El Tiempo, 12/02/07 
 
 
COLÒMBIA – VENEÇUELA: Els cancellers d'ambdós països concreten una atapeïda agenda de reunions 
tècniques amb la intenció de donar un nou impuls a la cooperació energètica per a la construcció 
d'infraestructura, la distribució de combustible i l'organització d'una cimera sud-americana sobre energia. 
Veneçuela té molt interès en una sortida més ràpida per als seus hidrocarburs cap a Xina. El Tiempo, 
16/02/07 
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