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El Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) reafirma que a Colòmbia existeix un conflicte armat intern, 
donat que l'existència d'actes de terrorisme no modifica la qualificació jurídica del conflicte. El pronunciament es 
produeix arran d'una consulta de la delegació a Colòmbia davant la seu a Ginebra, fruit dels constants 
pronunciaments governamentals qüestionant l'existència d'un conflicte armat. El Tiempo, 04/05/05.  
 
Les forces de seguretat capturen a “Byron” i a “Raúl”, segon comandant del front Carlos Alirio Buitrago, i 
membre de la comissió internacional de la guerrilla de l’ELN, respectivament. El Tiempo, 29/04/05.  
 
Finalitza oficialment la missió de J.Lemoyne, Assessor del Secretari General de l'ONU per a Colòmbia, que 
tenia per missió servir com mediador entre l'executiu i la guerrilla de les FARC amb la intenció de restablir el 
procés de pau trencat al febrer de 2002. L'Alt Comissionat per a la Pau, L.C.Restrepo, proposa redefinir la tasca 
de bons oficis de l'ONU perquè “davant del terrorisme no pot haver-hi neutralitat”. EFE, 02/05/05; SNE 04/05/05.  
 
El President de Colòmbia, A.Uribe, rebutja les demandes de les comunitats indígenes de desmilitaritzar els 
seus territoris assetjats per la guerrilla. El Consell Regional Indígena del Cauca es mostra indignat per 
l'espectacle mediàtic i la falsa interlocució en la qual es converteix un Consell Comunitari organitzat pel Govern, 
amb presència d’Uribe, en territori indígena. El Espectador, CRIC, 02/05/05.  
 
L'informe trimestral de l'ONG CODHES alerta sobre el desplaçament de 62.000 persones. Al llarg dels tres 
primers mesos del 2005 es van produir una mitjana de 778 desplaçaments, onze morts violentes i 23 sol·licituds 
de protecció i asil per dia. CODHES, 01/05/05.  
 
Tres anys després de la massacre de les FARC que es va cobrar la vida de més de cent persones a l'escola de 
Bellavista (Chocó), els sobrevivents segueixen assetjats per la guerra, sense que l'Estat hagi complert amb les 
mesures de reparació elementals promeses. El Govern designa al general F.Padilla, Cap d'Estat Major, perquè 
investigui les denúncies de les diòcesis de Quibdó, Apartadó i Istmina-Tadó, segons les quals, mentre la 
població civil és objecte de rigorosos controls i retencions al riu Atrato, els paramilitars es mouen amb tota 
llibertat. El Tiempo, 03,05/05/05; SNE, 04/05/05.  
 
El ministre de Defensa, J.A. Uribe destitueix a quatre generals que s'oposen a la creació de comandaments 
conjunts entre distintes forces (Exèrcit, Armada i Aire) perquè operin de manera unificada sota un únic 
comandament. Els generals díscols afirmen que la fórmula dels comandaments resten efectivitat militar a 
l'Exèrcit i que trenquen els fonaments de la doctrina militar. EP, 29/04/05.  
 
L'Oficina a Colòmbia de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans condemna l'assassinat de la fiscal i 
del Comandant del Cinquè Districte de Policia del municipi de La Hormiga, Putumayo, perpetrat suposadament 
per paramilitars. Malgrat que durant els últims dos anys la Fiscalia i la Força Pública han desenvolupat un treball 
dirigit a limitar les accions paramilitars en contra de la població civil, segons l'Oficina en el departament actuen 
encara 800 paramilitars. OACNUDH, 29/04/05.  
 
El Comitè per a la Protecció de Periodistes (CPJ) adverteix que Colòmbia és el tercer país més perillós del 
món per a exercir el periodisme, després de Filipines i L'Iraq. Reporters Sense Fronteres afegeix que 
Colòmbia i Cuba són els dos únics països d'Amèrica Llatina on no es respecta la llibertat de premsa. Finalment, 
el Relator Especial per a la Llibertat d'Expressió de la Comissió Interamericana de Drets Humans, I.Bertoni, 
adverteix sobre el fort clima d’autocensura i la persistent impunitat en relació als 120 crims contra comunicadors 
que s'han comès en els últims 14 anys. El Tiempo, 02 i 03/05/05.  
 
La Governació d’Antioquia programa una jornada de reflexió durant el mes de maig per a recordar que el 5 de 
maig de 2003 les FARC van assassinar l’ex governador Guillermo Gaviria, l'ex ministre Gilberto Echeverry i a 
vuit militars, a qui mantenia com segrestats a les muntanyes d’Urrao. El Colombiano, 04/05/05.  
 
 
COLÒMBIA – EEUU: Un coronel i un sergent nord-americans són detinguts per la policia colombiana 
acusats de tràfic d'armes. En l'operació es recuperen 33.000 cartutxos que suposadament anaven a ser 
lliurats a grups paramilitars. El Tiempo, 04/05/05.  
 
La Secretària d'Estat d'EEUU, C.Rice, ofereix al Govern de Colòmbia 600 milions de dòlars al llarg de l'any 2005 
per a combatre el terrorisme i el narcotràfic, que se sumen als 3.000 milions rebuts des de l'any 2.000. Rice, de 
visita a Colòmbia, reitera el suport a la política de seguretat d’Uribe i el procés de diàleg amb els paramilitars, 
al mateix temps que ressalta les bondats del Tractat de Lliure Comerç, actualment en discussió. BBC, 28/04/05 . 
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