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La comissió del CICR encarregada de recuperar les restes mortals dels 11 diputats morts, 
finalment van poder realitzar l'exhumació dels cadàvers i traslladar-los a Cali, on van ser 
analitzats per una comissió de metges forenses i després lliurats als seus familiars per a les 
respectives exèquies, les quals es van portar a terme en diferents llocs del departament del 
Valle del Cauca. La comissió de forenses presentarà un informe al Secretari General de la OEA 
i adverteixen que els estudis finals sobre les circumstàncies de les morts dels diputats es poden 
demorar uns dos mesos. Entretant, l'Alt Comissionat per a la Pau, L. C. Restrepo, anuncia que 
el Govern no autoritza una eventual trobada en territori colombià entre el President Chávez i 
membres de la guerrilla de les FARC. El Govern de Veneçuela avalua la pertinència de realitzar 
la trobada en el seu país o a l'Equador, aquesta opció última oferta pel president Rafael Correa, 
com a mostra de suport a la tasca facilitadora que està realitzant el President Chávez, a favor 
de l'acord per a l'intercanvi humanitari. Les gestions que ha emprès el President Chávez 
compten amb un nou i important recolzament, el del Govern dels EEUU, així es desprèn de 
les declaracions del nou ambaixador d'aquest país William Brownfield, tan bon punt presentés 
les seves cartes credencials davant el President colombià A. Uribe. Diu el nou ambaixador que 
el seu país protegeix la tasca humanitària de qualsevol agent oficial o particular del planeta que 
condueixi a l'alliberament dels tres ciutadans nord-americans i dels altres ostatges en poder de 
les FARC. EL TIEMPO, EL ESPECTADOR, ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, EL 
COLOMBIANO, 10 - 13/09/07 
 
Els portaveus de la guerrilla de l’ELN a la taula de negociacions amb el Govern, liderats per 
Pablo Beltrán, es reuneixen amb el President H. Chávez, en la seva tasca de facilitació per a 
la pau de Colòmbia i per l'acord humanitari, en presència de l'Alt Comissionat per a la Pau. La 
reunió es va realitzar a porta tancada i les parts es van comprometre a mantenir en reserva el 
tractat. Va transcendir que Pablo Beltrán ha estat cridat pel comando Central de l’ELN per a 
realitzar consultes internes, sobre com donar continuïtat al procés, després que declaressin 
que el mateix està en un punt mort. EL NUEVO SIGLO, CARACOL – RADIO, CMI – TV, 
TELESUR – TV, 8 – 10/09/07 
  
El CICR informa a Ginebra (Suïssa) que la situació de la població civil a Colòmbia no ha 
millorat en els últims anys, tot i la desmobilització de les estructures paramilitars, un exemple 
d'això el constitueixen els desplaçats interns, el nombre dels quals no deixa d'augmentar, 
registrant-se 72.000 nous desplaçats en el que va d’any. Expressa també la seva preocupació 
pel creixent ús de mines antipersona, MAP, en extenses zones del país, que afecten 
majoritàriament a militars però també a civils, que són víctimes en 35% dels casos. Així mateix, 
el CICR té comptabilitzats 4.000 desapareguts com a casos denunciats pels seus familiars, pel 
que es creu que la xifra pot ser major. Entretant, un informe realitzat pel centre Cristià per a la 
Justícia, la Pau, i l'Acció No-violenta, JUSTAPAZ, revela que durant l'any 2006 van ser 
assassinats 68 membres de diferents esglésies cristianes, mentre que altres 147 van rebre 
amenaces, 300 més van rebre agressions violentes i 103 van ser obligats a desplaçar-se. La 
major part de les víctimes formen part de la població civil, especialment camperols. L’informe  
assenyala que els paramilitars són els autors de 131 agressions, les guerrilles de 126 i la força 
pública 28. L'informe diu que la violència contra la població civil cristiana és deliberada, que 
no és una aberració de la guerra, sinó que és una expressió d'ella. Mentre es donaven a 
conèixer aquests informes, la Comunitat de San José de Apartadó va ser guardonada amb el 
premi TESTIMONI DI PACE del 2007, concedit per la ciutat de Ovada per la valenta elecció de 
la no violència dels habitants d'aquesta comunitat. EL ESPECTADOR, EL NUEVO SIGLO, 
12/09/07 
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