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El Relator especial de l'ONU per al Dret Humà a la Salut, P. Hunt, demana al Govern colombià la 
suspensió definitiva de les aspersiones antidrogues a la frontera amb Equador, i que pagui 
compensacions als afectats. Aquesta sol·licitud es produeix després que el funcionari verifiqués, in 
situ, els efectes de les aspersiones de glifosat sobre la vida humana, la producció d'aliments i sobre 
el medi ambient. Hunt deplora la negativa del govern colombià a reunir-se amb ell, i lamenta que 
Colòmbia desconegui l'esperit constructiu de la seva missió. El Universo-Quito, El Tiempo, 
18/05/07  
 
Amnistía Internacional, en el seu informe anual sobre els drets humans, estableix que malgrat la 
reducció de delictes com homicidis i segrestos, a Colòmbia persisteixen greus abusos en contra de 
civils per actes violents perpetrats per diferents actors estatals i no estatals. Diu l'informe que 
durant l’any 2006 van ser desapareguts o assassinats 770 civils, va haver-hi 219.000 nous 
desplaçats, i que membres de les tres forces de seguretat van perpetrar execucions extrajudiciales. 
Malgrat les desmobilitzacions de grups paramilitars, aquests segueixen actuant amb la connivència 
de les forces de seguretat. Des que van anunciar un cessament d'hostilitats l’any 2002, se’ls 
atribueix més de 3.000 homicidis i desaparicions de civils. D’altra banda, les guerrilles de les FARC 
i l'ELN van continuar cometent infraccions greus i reiterades del dret internacional humanitari (DIH), 
com la presa d'ostatges i l'homicidi de civils, així com el reclutament forçat de menors. Amnistía 
recorda a tots els involucrats en el conflicte que aquestes accions corresponen a crims de lesa 
humanitat que podríen ésser susceptibles de ser jutjades per un tribunal internacional. Amnistia 
Internacional, Caracol-Ràdio, EFE, 23/05/07  
 
El President, A. Uribe, ordena als comandants de les FFAA realitzar operacions militars per a 
rescatar a Ingrid Betancourt, a tres nord-americans i altres polítics i militars retinguts en mans de 
les FARC. Aquesta decisió causa sorpresa puix que dies abans el President havia anunciat 
l'excarceració massiva de presos per a facilitar un acord humanitari i amb ell obtenir la llibertat 
d'aquestes persones segrestades. Mentrestant, el President francès, N. Sarcozy, expressa el seu 
desacord amb aquesta mesura puix que posa en seriós risc la vida dels segrestats i advoca per 
una solució dialogada a aquest drama. Per la seva banda, el portaveu de les FARC, R. Reyes, en 
missatge dirigit al President francès, expressa que els seus bons oficis seran definitoris en la 
consecució d'un acord de bescanvi de presoners, i reitera la seva condició de desmilitarització dels 
municipis de Pradera i Florida, i la seva disposició a rebre als emissaris dels Governs d'Espanya, 
Suïssa i França per a tractar sobre un possible acord humanitari. El Tiempo, Caracol-Radio, 
Semana, 22/05/07; Anncol, 24/05/07  
 
En el marc de les negociacions amb el Govern, la guerrilla de l'ELN defineix el seu concepte de 
cessament bilateral de foc i hostilitats. L'ELN suspendrà les accions militars ofensives, els 
sabotatges i les accions de força per a la consecució de finances, però alhora exigeix al Govern 
que suspengui tot acte hostil contra el poble i proposa que congeli els tràmits per a l'aprovació del 
Tractat de Lliure Comerç (TLC) i els sotmeti a un referendum nacional. A més, el Govern ha 
d’aturar les privatitzacions i el lliurament d'empreses de l'Estat a les multinacionals, pel que hauria 
de congelar-se la venda de la refineria de Cartagena i la venda del 20% de les accions 
d'ECOPETROL. Així mateix, ressalta la necessitat que el Govern cessi les hostilitats contra 
l'oposició, les lluites socials i les organitzacions del camp popular. P. Beltrán, negociador de l'ELN, 
afirma que encara que aquestes condicions no són obstacle per a assolir l'acord, si seria un gest de 
pau del Govern que li donaria molta solidesa al procés de pau. En relació amb les declaracions del 
dirigent paramilitar, S. Mancuso, involucrant a l'actual Ministre de Defensa, J. M. Santos, en una 
conspiració per a treure del poder a l'ex President Samper, Beltrán confirma que l’any 1997 Santos 
li va proposar a l'ELN una iniciativa en aquest sentit, però que l'ELN la va desestimar. RCN-TV, 
Insurrección-ELN, El Tiempo, 23/05/07  
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