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L'Informe Anual de l'Alta Comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans sobre la
situació de drets humans i dret internacional humanitari a Colòmbia, destaca que en l'any 2004 es van
reduir alguns indicadors de violència com homicidis, massacres i segrests. Les valoracions positives
també consideren el major interès per part de diverses dependències de l'Estat quant a les
recomanacions de l'ONU dels anys anteriors, una major obertura i interlocució amb representants de
la societat civil i de la comunitat internacional i un enfortiment dels mecanismes d'alerta i de protecció
a grups vulnerables. No obstant això, l'informe també assenyala que el Govern i la Fiscalia van
continuar utilitzant procediments massius sistemàtics de detencions sense fonaments probatoris
adequats, esmenta les reiterades declaracions de funcionaris del Govern desconeixent l'existència
d'un conflicte armat i ressalta que la política econòmica i social del Govern no ha permès disminuir la
inequitat, enfrontar l'extrema pobresa, disminuir l'analfabetisme i augmentar l'accés a la salut i
l'habitatge. En relació amb la desmobilització dels grups paramilitars de les AUC, afirma que no està
garantit el dret a la veritat, la justícia i la reparació de les víctimes i destaca el procés paral·lel
d'expansió i consolidació del paramilitarisme, incloent la seva inserció institucional local i regional.
L'informe igualment critica les actuacions dels grups armats al marge de la llei, particularment les
FARC i els paramilitars, per atacar a civils i violar normes internacionals: homicidis, massacres, presa
d'ostatges, actes de terrorisme, desplaçaments forçats, utilització de mines, reclutament de menors,
violència sexual, etc. L'informe conclou amb 27 recomanacions dirigides a l'Estat, la societat civil i els
grups armats il·legals. OACNUDH (http://www.hchr.org.co/), El Espectador, El Tiempo, 11/03/05. 

Les AUC mostren el seu desacord amb el projecte de llei de justícia i pau que es discuteix en el
Congrés. Les seves reivindicacions es resumeixen a evitar qualsevol possibilitat d'extradició,
reconèixer el caràcter polític del narcotràfic vinculat a l'activitat paramilitar i reduir el temps de
empresonament. Així mateix insisteixen que la mateixa llei s'apliqui tant a les AUC com a possibles
escenaris futurs de negociació amb les guerrilles. AUC, 15/03/05; El Tiempo, 16/03/5. 

El Vicepresident, F.Santos, afirma des de Suïssa que se sent optimista respecte a unes possibles
negociacions amb la guerrilla de l'ELN, i ressalta que l'ELN no està involucrat en el narcotràfic com
les FARC. El Tiempo, 18/03/05. 

La Cort Interamericana de Drets Humans realitza una audiència a Costa Rica per a analitzar la
situació de seguretat i violació de drets humans de la comunitats de pau d'Antioquia i Chocó, entre
elles San José de Apartadó. Sobre aquest últim cas, uns 60 eurodiputats, entre ells set espanyols,
signen una declaració de condemna a la massacre que va sofrir la comunitat recintment. Els
diputats consideren "d'extrema urgència que es donin passos per a aclarir els fets i l'autoria de la
massacre, particularment donades les al·legacions de participació de les forces estatals". El Tiempo,
14 i 17/03/05. 

El President, A.Uribe, anuncia que el Govern no tornarà a nomenar en càrrecs de la Cancelleria a
fills o familiars propers de congressistes. Aquesta pràctica va motivar la recent renúncia de
l'ambaixadora de Colòmbia davant l'ONU. El Colombiano, 18/03/05. 

COLÒMBIA - VENEÇUELA: El vicepresident de Veneçuela, J.V.Rangel, nega que la compra a
Rússia de 100.000 fusells Ak-47 i 40 helicòpters militars suposi una carrera armamentista amb
Colòmbia i destaca que es tracta d'una reposició d'equips obsolets. AFP a Punt de Notícies, 17/03/05
.
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