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La guerrilla de l'ELN proposa un cessament del foc i d'hostilitats bilateral, temporal, de 
caràcter experimental i sense localització de les forces guerrilleres. El Govern accepta 
parcialment la proposta però insisteix en la localització com condició indispensable per a la 
verificació. La guerrilla respon amb la sol.licitut que el Govern amplïi la seva delegació amb una 
comissió del Ministeri de Defensa, per a tractar els aspectes tècnics i d'operativitat del cessament i 
la verificació. Aquest encreuament de propostes ha generat un creixent optimisme de les parts i de 
la societat colombiana. Els diàlegs s'estan realitzant a L'Havana amb la presència del Pare D. 
Echeverri com testimoni. El Tiempo, El Espectador, Caracol Ràdio, Telesur, 13/04/07, 16/04/07, 
18/04/07, 19/04/07  
 
Una multitudinària marxa es realitza a Cali en protesta i rebuig de l'atemptat amb un cotxe 
bomba a la seu del Comandament General de la Policia en aquesta ciutat, ocorregut el passat 6 
d'abril, que va causar la mort a una persona i ferides a 34 més. La guerrilla de les FARC ha rebutjat 
l'atemptat terrorista i ha negat la seva autoria, alhora que assenyala a les màfies narcoparamilitars 
com les autores. Aquesta denúncia coincideix amb una línia d'investigació dels organismes de 
seguretat que estableixen que l'atemptat és una resposta de narcotraficantes pels continus 
decomisos de diners ocults en amagatalls (que sumen mes de 120 milions de dòlars), realitzats per 
les autoritats a la ciutat de Cali en els últims dos mesos. El Tiempo, El Paísi, Caracol Radio, 
13/04/07  
 
La Comissària europea de Relacions Exteriors, B. Ferrero-Waldner, durant la seva visita a 
Colòmbia, exposa el programa de cooperació europea de 160 milions d'euros per al període 
2007-2013. El 70% s'aplicarà a projectes relacionats amb pau i desenvolupament alternatiu a la 
producció de drogues. Un 20% s'aplicarà a iniciatives que reforcen l'Estat de Dret, la Justícia i el 
respecte als drets humans. El 10% restant per a promoure la productivitat, competitivitat i el comerç 
exterior de Colòmbia. El III Laboratori de Pau, que és un conjunt de projectes socioeconòmics a 33 
municipis del departament del Meta i a la regió de Montes de María, disposaran de 24.2 milions 
d'euros. La Comissària també va expressar la seva esperança que s'aconsegueixi un acord 
humanitari d'intercanvi d'ostatges i presoners amb les FARC. El Tiempo, El Nuevo Herald, 
15/04/07, 17/04/07  
 
La Comissió Interamericana de Drets Humans, CIDH, denúncia en un informe la violència sobre 
les dones i la discriminació derivada del conflicte armat a Colòmbia, assenyalant que els 
actors del conflicte usen la violència física, sexual i psicològica contra les dones com estratègia de 
guerra. L'informe revela que existeixen patrons de discriminació els quals s'agreugen amb el 
conflicte i alerta que aquesta situació no ocupa en el debat públic una importància d'acord amb la 
seva gravetat. CIDH, 13/03/07  
 
El senador del Pol Democràtic, G. Petro, acusa al President de Colòmbia de connivència amb 
grups paramilitares durant la seva època com Governador del departament d'Antioquia. El 
senador també presenta una proposta de cinc punts perquè se sàpiga tota la veritat sobre les 
atrocitats que han comès els paramilitars durant dues dècades i es pugui així aconseguir la pau i la 
reconciliació nacional. Els dirigents paramilitars presos han saludat la proposta. BBC, 18/04/07; 
Miami Herald, 19/04/07  
 
 
COLÒMBIA - EUA: Dues setmanes després que la Secretària d'Estat, C. Rice, emetés la 
certificació a Colòmbia pel respecte de les FFAA als drets humans, i desbloquegés l'enviament de 
55 milions de dòlars en ajuda a les FFAA colombianes, el Senat dels EUA suspen l'enviament 
d'aquests recursos, entre d’altres raons, pels informes que vinculen al comandant de les FFMM, 
General Montoya, amb grups paramilitars. El Tiempo, 19/04/07  
 

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


