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El govern i la guerrilla de l’ELN apropen posicions per a una possible trobada directe a Mèxic que podria 
obrir les portes a una negociació directa, després de llargs mesos de facilitació de Mèxic. Amb tot, el 
president de Colòmbia, A.Uribe, condiciona l'eventual diàleg al cessament d'atacs contra la població civil. 
El Tiempo, 25,27 i 28/03/05, El Mundo, 27/03/05; El Colombiano, 28/03/05.  
 
La Cort Penal lnternacional sol·licita a Bogotà que li informi sobre les accions que porta a terme contra 
els culpables de crims de lesa humanitat, i demana mantenir-la al dia sobre projectes de llei com el de 
Justícia i Pau que actualment tramita el Congrés. El delegat colombià davant el tribunal, G.F. de Soto, 
adverteix que la tasca de la CPI és fins ara d'investigació i aquest tribunal "no ha emès encara cap judici de 
valor sobre el cas colombià". La CPI també ha demanat informes a diverses ONG sobre fets comesos per 
guerrillers, paramilitars i per agents estatals. El Tiempo, 31/03/05.  
 
El president, A.Uribe, acusa a la comunitat de pau de San José de Apartadó de tenir vincles amb la 
guerrilla de les FARC i ordena per força pública a entrar en la comunitat en un termini màxim de 20 dies. 
L'Oficina de drets humans de l'ONU urgeix a esclarir la recent massacre i Amnistia Internacional denúncia 
que les paraules del president posen en major risc a la comunitat enfront de possibles nous atacs. El 
Tiempo, 21,22/03/05, OACCNUDH 22/03/05; AI, 23/03/05.  
 
Deu cabildos indígenes del departament del Chocó (costa pacífica) alerten sobre el perill d'una nova 
massacre en el municipi de Bojayá, per l'enfrontament entre grups paramilitars i l'escamot de les FARC i 
les repetides agressions d'ambdós grups sobre la població civil. Així mateix denuncien la connivència de 
l'armada colombiana amb els paramilitars. OREWA, 30/03/05.  
 
L'Aliança d'Organitzacions Socials, els principals sindicats i associacions d'empresaris, així com la Pastoral 
Social fan públic un document consensuat sobre la llei de Justícia i Pau que tramita actualment el 
Congrés. document de consens, 18/03/05.  
 
Autoritats nord-americanes detenen a cinc militars d'EEUU del cos d'instructors antinarcòtics de tropes 
colombianes per transportar 16 quilos de cocaïna en un avió militar. El Tiempo, 31/03/05.  
 
La leishmaniasis, una malaltia tropical, treu de combat en els últims 13 mesos a mil soldats desplegats 
en el sud del país en el marc del Pla Patriota. No obstant això la medicina escaseja a l'estar sent 
controlada pels Ministeris de la Protecció Social i de Defensa per a evitar que li arribi als actors armats 
il·legals, que també operen en la zona. El Tiempo, 30/03/05.  
 
COLÒMBIA-VENEÇUELA-BRASIL-ESPANYA: Els quatre presidents celebren una cimera en la ciutat 
veneçolana de Guayana amb l'objectiu d'enfortir les relacions polítiques i econòmiques, així com el 
compromís de lluitar contra el narcotràfic, el terrorisme i la fam. Amb aquest motiu de fons Lula, Chávez i 
Zapatero reben una sol·licitud de la guerrilla colombiana de l’ELN per a un acompanyament davant un 
eventual procés de diàleg amb el govern colombià. La guerrilla de les FARC també aprofita la cimera per a 
proposar la creació d'un nou grup de països amics per a buscar una solució al conflicte armat, així com 
insistir en la seva voluntat d'una audiència en l'ONU. Després del cimera Zapatero visita Caracas i Bogotà. 
Amb Veneçuela se signen acords de venda de deu avions de transport, dos avions de vigilància marítima, 
quatre corbetes i quatre patrullers guardacostas, per un valor d'uns 1.300 milions d'euros. La venda 
d'armes és seriosament qüestionada per sectors d'EEUU, Colòmbia i l'oposició veneçolana. D'altra banda 
l'empresa espanyola Repsol es converteix en la primera inversora internacional que arriba a un acord per a 
crear una societat mixta amb la veneçolana PDVSA. La posterior visita a Colòmbia permet a ambdós 
països signar acords de protecció recíproca d'inversions i a Zapatero reiterar el seu suport al govern 
d’Uribe i la seva disposició a facilitar diàlegs entre les guerrilles i el govern de Colombia, sempre que el 
president ho sol·liciti i les guerrilles cessin la violència. La Vanguardia, EP, 30/03/05; El Tiempo, 31/03/05; 
El Colombiano, 01/04/05 . 
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