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El Secretari general de l'ONU, Kofi Annan, suspèn la Missió de Bons Oficis per a la recerca de
la pau a Colòmbia després de sis anys d'activitat, amb el retir de la seva responsable J. Lemoyne
el pròxim Abril. L'explicació de l'ONU és que "no veu forma d'exercir els bons oficis, de prendre
contacte amb les parts i de buscar acostaments". El distanciament entre el Govern  Uribe i l'ONU
radica en la diferència d'apreciació sobre l'existència a Colòmbia d'un conflicte armat que
Urube nega i l'ONU afirma, així com en la decepció del govern per la falta de suport de l'ONU al
procés de desmobilització dels paramilitars. El Tiempo, 22, 23 /01/05. 

La reunió de la Taula de Donants Coordinació i Cooperació Internacional per a Colòmbia en la
qual participa el Govern colombià i representants de 24 països es realitza el 3 i 4 de Febrer a
Cartagena d'Índies enmig d'un clima tibant per la discrepància existent entre el Govern i els
agents socials nacionals (ONG, empresaris, fundacions, església) i les organitzacions
internacionals de Drets Humans. Totes elles critiquen el possible finançament de la
desmobilització dels paramilitars sense l'existència d'un marc jurídic conforme els standars
internacionals que garanteixi la Veritat, la Justícia i la Reparació i impliqui el desmantellament
paramilitar. El Congrés d' EU condiciona el seu suport a a l'establiment d'una estricte marc jurídic
que orienti la desmobilització paramilitar.HRW, 12, 18/01/05, AI , 01/02/05. El Tiempo, 03,04/02/05.
El Espectador, 03, 04/02/05.

El Govern arriba a la Taula de Donants sense un projecte de Llei per al procés de
desmobilització paramilitar davant el fracàs de la recerca de consens amb la Comissió de
Parlamentaris dels diferents Partits que van elaborar un Projecte de Veritat,  Justícia i Reparació
i radicat el 3 de Febrer. No veu amb claredat l'autonomia donada als Tribunals de Veritat, Justícia i
Reparació i les excessives condicions per a la Justícia i la Reparació que incorpora aquest projecte
parlamentari. El Tiempo, 03/02/05 El Nuevo Siglo, 02/02/05.

De la reunió d'ONG de pau i drets humans a Cartagena, prèvia a la Taula de Donants, sorgeix el
consens davant el rebuig de totes les accions terroristes independentment de la seva autoria,
reconeixen l'obligació de l'Estat de combatre totes les manifestacions de violència, exigeixen un
procés de pau amb cessament d'hostilitats  verificable i admeten una disminució de delictes com el
segrest i els atacs a la població. El Consell  Gremial Nacional, que agrupa a tots els empresaris
del país, reconeix l'existència d'un conflicte armat a Colòmbia i planteja la necessitat d'una
solució política negociada. ONG, empresaris, fundacions i església emeten un comunicat conjunt
exigint al govern els anteriors continguts. El Tiempo, 03/02/05. 

Les Farc realitzen un atac a una base naval en  Nariño i una emboscada a un Convoy militar en el
Putumayo amb un total de 23 militars morts. Nariño i Putumayo són zones del sud del país on es
desenvolupa el Pla Patriota. El Tiempo, 01/02/05 i 03/02/05. 

La desmobilització dels grups paramilitars continua amb el Bloc “Libertadores” del Sud que
opera en  Nariño (400 homes), el Bloc “Suroriente” en  Antioquia (125) i el Bloc “La Mojana” a
Sucre (110), mentre creixen els dubtes sobre aquest procés. El Tiempo, 22,30 /01/05 i 02/02/05.

Veneçuela-Colòmbia
Els Presidents  Uribe i Chávez es reuneixen el 3 de Febrer a Caracas per a tractar de superar
la crisi diplomàtica ocasionada pel segrest de Rodrigo  Granda de les Farc . La mediació de
Cuba, Brasil i Perú contribueix als acostaments. El Tiempo, 3/2/05. 
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