
COLÒMBIA SETMANAL, del 5 al 10 de febrer del 2005
resum setmanal de notícies sobre el conflicte armat i la construcció de pau

Escola de Cultura de Pau de la UAB1

La Declaració de la Taula de Coordinació i Cooperació Internacional per a Colòmbia realitzada a
Cartagena el 3 i 4 de febrer reafirma la Declaració de Londres i el seu suport al Govern colombià en
els seus esforços per enfortir el benestar i la seguretat de tota la població, així com en la lluita contra
el terrorisme i les drogues il·lícites. Subratlla els beneficis d'un eventual acord humanitari i la
necessitat de completar el marc jurídic de les desmobilitzacions amb una legislació que permeti la
realització dels principis de veritat, ,justícia i reparació per a permetre un major suport internacional a
aquests processos. Exigeix als grups armats irregulars el seu compromís amb el cessament
d'hostilitats, amb un procés de pau seriós i el respecte pel dret internacional humanitari. Acull
favorablement els punts de vista de la societat civil com contribució important a la construcció de
diàlegs de pau i destaca la labor avançada pel secretari General de les Nacions Unides, l'Organització
d'Estats Americans, l'Església Catòlica, el Govern de Mèxic i altres paisos. El Tiempo 05/0/05, Indepaz,
06/02/05, El País 09/02/05. 

El consens assolit per les Organitzacions de la Societat Civil a Cartagena afirma que a Colòmbia
persisteix la situació de violència i conflicte armat el mateix que la crisi humanitària. Advoca per la
solució política negociada i crida a la comunitat internacional a coadjuvar la recerca de camins per a la
negociació de la pau. Demana un marc legal que garanteixi els principis de veritat, justícia i reparació i la
participació de les víctimes en aquests processos, el rescabalament dels seus drets i dignitat. Crida al
Govern colombià a fer efectives les recomanacions de l'ONU d'acord amb la Declaració de Londres i a
assumir les Metes del Mil·lenni de les N U com rumb per a la garantia efectiva dels drets econòmics,
socials i culturals. En aquest consens estan l'Aliança d'organitzacions socials, el Consell  Gremial i
Fundacions Empresarials i la Secretaria nacional de la Pastoral Social de l'església Catòlica. Codhes,
06/02/05.

El Govern de Uribe radica el seu propi projecte de llei "de justícia i pau" per a la desmobilització
dels grups paramilitars concentrats en Ralito després del fracàs de la concertació del projecte dels
Senadors Pardo, Parody y Borja. D'aquesta forma, s'acumulen sis projectes diferents per a la discussió
que comença el 15 de febrer en les sessions extres del Congrés convocades pel govern. El compromís
de Uribe en la Taula de Cooperació de Cartagena és tenir la llei llesta per a juny. Per a la comunitat
internacional és una condició indispensable per al suport al procés de desmobilització de les AUC. El
Espectador, 10/02/05. 

Salvatore Mancuso, cap de les  AUC assentades en  Ralito, renúncia a la prefectura del grup
paramilitar. Aquest fet s'interpreta com preparació a la seva desaparició de l'escena pública en moments
que el judici al general Uscátegui desvetlla la responsabilitat de  Mancuso en la massacre de Mapiripán
en 1997 amb saldo de 27 camperols torturats i assassinats per paramilitars amb la col·laboració de
comandaments de les Forces Armades. Cambio, 09/02/05. El Tiempo, 07/02/05. 

Nous combats entre l'escamot de les Farc i l'Exèrcit en el Departament de Antioquia deixen 35
morts d'ambdós bàndols. L'ofensiva guerrillera posa dubtes sobre els resultats del Pla Patriota i
reviu el debat sobre l'existència de conflicte armat negada pel president Uribe a Cartagena. El
Espectador, 10/02/05. 

900 afrodescendientes de Condoto (Chocó) completen una setmana de bloqueig per part de les
FARC en disputa amb els paramilitars pel control territorial de la zona a causa de la seva riquesa mineral
(or) i cultius il·lícits. La impossibilitat de la circulació d'aliments, medicines i persones crea una crisi
humanitària en el municipi.
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