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El Govern anuncia que per a l'any 2008 el pressupost per a la guerra ha estat augmentat en 
un 163%. L'increment equival a $3.1 bilions, que serà aplicat prioritàriament a la compra 
d'equipament, que s'emprarà en la lluita contra els grups al marge de la llei. En contrast el 
pressupost per a la inversió social només s'incrementarà en un 14.73%, resultant afectats els 
àmbits de la salut i l’educació. EL NUEVO SIGLO, EL TIEMPO, 13 – 14/07/07 
 
En una carta dirigida al Fiscal General, M. Iguarán, 29 congressistes nord-americans 
exigeixen donar per acabada la investigació judicial en contra d'Iván Cepeda Vargas, activista 
de drets humans, periodista i director de l'Associació Colombiana de Víctimes de Crims d'Estat, 
per considerar que aquesta investigació obeeix a propòsits polítics i a instigacions de falsos 
testimonis dels paramilitars. També li demanen al Govern detenir l'onada de robatoris d'arxius a 
institucions de drets humans, els quals s'han produït en estranyes transgressions a les seus de 
reconegudes ONG humanitàries. D'altra banda, la Comunitat de Pau de San José de Apartadó 
denúncia l'assassinat de Darío Torres a les mans d'un grup paramilitar. Amb la mort d'aquest 
líder s'eleva a 170 el nombre de membres d'aquest moviment que es va declarar neutral enfront 
dels actors del conflicte intern des de 1997 que han estat assassinats. El Sistema Interamericà 
de Drets Humans havia ordenat al Govern colombià la implementació de mesures cautelars de 
protecció a aquesta comunitat. EL ESPECTADOR, EL TIEMPO, EL COLOMBIANO, 16 - 
17/07/07 
 
El Coronel Alfonso Plazas Vega, qui com a comandant de l'Escola de Cavalleria de Bogotà va 
dirigir l'atac contra un comando del M19 que va prendre el Palau de Justícia, el 1985, ha estat 
detingut per ordre de la Fiscalia que va dictar ordre de captura en la seva contra per 
desaparició forçada agreujada de persones. Aquesta mesura es fonamenta en el descobriment 
de vídeos, en els quals apareixen persones sortint vives del Palau de Justícia que són dutes 
per soldats i que van acabar desaparegudes. Una de les cintes es va trobar quan la CTI de la 
Fiscalia va entrar a la residència de l’ex – militar, on l'ocultava juntament amb altres documents 
comprometedors. EL TIEMPO, 17/07/07 
 
En estudis separats realitzats per INDEPAZ, Internacional Crisis Group i la OEA, s'assegura 
que existeixen, almenys, 22 nous grups paramilitars emergents, en les files dels quals es 
compten prop de 5000 combatents, que fan presència en 16 departaments. Aquests 
agrupaments obeeixen a un fenomen de reparamilitarització en combinació amb activitats de 
narcotràfic, agenciat per paramilitars que no es van desmobilitzar, però també a la reincidència 
de comandaments mitjos desmobilitzats en el procés de desmobilització dut a terme entre el 
Govern i les estructures paramilitars agrupades en les AUC. Els informes estableixen que 
alguns caps paramilitars desmobilitzats, reclosos a la presó de Itagüí, mantenen nexes amb 
alguns d'aquests nous agrupaments i amb activitats de narcotràfic. El President A. Uribe afirma 
que el paramilitarisme a Colòmbia ha estat extingit i que aquests nous agrupaments són de 
delinqüents dedicats al narcotràfic. EL ESPECTADOR, EL TIEMPO, INDEPAZ, CARACOL – 
RADIO, 17 – 18/07/07 
 
El cap paramilitar alies Don Berna, en la seva compareixença a la justícia rebel·la que 
l'assassinat Monsenyor Isaías Duarte Cancino, va ser un dels sis notables, en referència a un 
selecte grup de persones influents que assessoraven a les AUC, però que eren realment qui 
prenien les decisions. L'Episcopat colombià va rebutjar tal versió la qual va qualificar com a 
infame. L'alcalde de Medellín S. Fajardo diu que va acompanyar al bisbe en tres ocasions en 
reunions amb C. Castaño, les quals es van realitzar amb autorització del Govern i amb 
propòsits de pau. Entretant, el senador Mario Uribe, cosí del President A. Uribe ha estat 
vinculat per la Cort suprema de Justícia pels seus nexes amb grups paramilitars. El Senador és 
fundador i portaveu del partit polític Colòmbia Democràtica, agrupament afí al president Uribe. 
EFE, VOZ, EL TIEMPO, EL ESPECTADOR, SEMANA,15 -  18 – 20/07/07  
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