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La guerrilla de les FARC realitza dos forts atacs contra les forces de seguretat en menys 
de 24 hores. En un atac contra una patrulla de la Policia, en el municipi de Landázuri 
(Santander), moren nou agents. A l'endemà, un atac a un convoi militar causa 10 morts i 17 
ferits. Des que es va possessionar el President reelecte, A. Uribe, a l'agost passat, han 
ocorregut 15 atacs contundents contra les forces de l'Estat. D'altra banda, les FARC lliuren un 
video amb les imatges dels dotze diputats de l'Assemblea del Valle en el qual els captius 
demanen la mediació d'EEUU i Veneçuela per a recuperar la llibertat. El passat 11 d'abril 
aquests polítics van complir cinc anys d'estar segrestats. El Universal, 27/04/07; El Tiempo, 
BBC, 02/05/07; El Tiempo, 09/05/07 
 
El Ministre de Defensa, J. M. Santos, anuncia que 18 integrants de l'Exèrcit Revolucionari del 
Poble, ERP, es van lliurar a les FFMM a la regió de Montes de María. Amb aquest acte, el 
Ministre considera desmantellat l’ERP, puix que la setmana anterior ja s'havien desmobilitzat 
30 altres integrants, entre els quals es trobava un dels seus membres fundadors. L’ERP va 
sorgir d'un fraccionament de l’ELN l’any 1996. (MD) El Temps, 02/05/07 
 
El Ministre de l'Interior, C. Holguín, afirma que el Govern ha autoritzat una trobada entre els 
caps paramilitars reclosos a la presó d’Itagüí i els presidents dels partits polítics, en el 
marc del permís que va atorgar el Govern perquè, des de la presó, els caps paramilitars puguin 
fer plantejaments polítics sobre el procés de pau que amb ells s'està portant a terme. El País, 
03/05/07 
 
Es produeix el major descobriment de fosses comunes fins a la data, en el departament 
del Putumayo, on en 65 fosses han estat desenterrats els cadàvers de 105 persones. Amb 
aquesta exhumació s'eleven a 700 cadàvers desenterrats en els últims quatre mesos. El Fiscal 
General, M. Iguarán, estima que els cadàvers enterrats en fosses comunes al Putumayo poden 
ascendir a 3.000. El Nuevo Heraldo, 07/05/07 
 
La Comunitat de Pau de San José de Apartadó és guardonada amb el Premi de la Pau de 
Aquisgrán, Alemanya. El premi és assignat per una plataforma de partits polítics, sindicats i 
moviments civils, i premia la resistència civil al conflicte armat. En el país existeixen 50 
comunitats de pau. El Tiempo, 08/05/07 
 
La Comissió Nacional de Reparació i Reconciliació (CNRR) lliurama als jutges encarregats 
d'aplicar la Llei de Justícia i Pau els seus criteris de reparació. Segons la CNRR, a diferència 
d'altres països, el model de reparació colombià es farà amb els béns dels responsables dels 
crims i, subsidiàriament, amb aportacions de l'Estat. BBC, 08/05/07 
 
 
COLÒMBIA – EUA: Amb pocs dies de diferència, el Fiscal General i el President del país 
viatgen als EUA per a recaptar suports per a la recerca de fosses comunes i al Tractat de Lliure 
Comerç, respectivament. La Presidenta del Congrés nord-americà, N, Pelosi, demana a Uribe 
més accionis contra el paramilitarisme. El Tiempo, 29/04/07; BBC, 03/05/07 
 
COLÒMBIA – BRASIL: Les FARC, en carta oberta dirigida al President de Brasil, celebren la 
decisió del Tribunal Suprem d'aquest país que declara extint el procés d'extradició sol·licitat per 
la justícia colombiana que pesava en contra el ‘Cura Camilo’. El Espectador, 02/05/07 
 
COLÒMBIA – EQUADOR: Els Ministres de Defensa d'Equador i Colòmbia, acorden enfortir el 
diàleg i la cooperació i exclouen accions militars conjuntes. El Ministre colombià, J.M. Santos, 
afirma que Colòmbia està disposada a indemnitzar als camperols equatorians que provin 
els danys per causa de les fumigacions als cultius de coca a la franja fronterera. Telesur-Tv, 
03/05/07 
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