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Un portaveu de la guerrilla de l’ELN, A.García, anuncia que les converses amb el Govern s'han 
congelat. García acusa al President de Colòmbia, A.Uribe, d'haver trencat el pacte de confidencialitat 
entre les parts i critica la decisió presidencial de vincular una possible trobada a Mèxic al cessament 
previ del segrest per part de la guerrilla. Le Monde, 06/04/05.  
 
Cinc defensors de drets humans que acompanyaven diverses Zones Humanitàries prop de la 
frontera amb Panamà són desapareguts sense que cap grup hagi reivindicat l'acció. Per altra banda, 
la Comunitat de Pau de San José de Apartadó inicia el seu desplaçament a causa de l'entrada de la 
força pública en el seu territori en contra la voluntat de la població. En una visita de l’ACNUR la 
Comunitat sol·licita que des d'instàncies internacionals s'insti al Govern perquè publiqui un informe 
sobre la massacre de vuit persones el passat 21 de febrer. dhcolombia, 01/04/05, OACNUDH, 
02/04/05. El Tiempo, 03 i 06/04/05.  
 
Organismes de l'Estat desenterren un nombre indeterminat de cadàvers en una fossa comuna en la 
regió de Montes de María (costa atlàntica). Segons confessions d'un paramilitar detingut a 
Veneçuela, hi ha unes 500 persones enterrades en la finca El Palmar, assassinades per ordres de 
R.M.Peluffo, un paramilitar que en aquests moments sembla trobar-se en la zona on es concentren 
els dirigents que negocien la seva desmobilització amb el Govern. El Espectador, 02/04/05.  
 
Els paramilitars de les AUC han comprat centenars d'armes usades a l'Iraq, segons un comerciant 
colombià que es va declarar culpable de tràfic d'armes a Miami aquesta setmana. El traficant, 
sentenciat a 46 mesos de presó, es declara culpable de temptativa de comprar per a les AUC 200 
fusells automàtics AK-47. Miami Herald, 07/04/05.  
 
Una emboscada de la guerrilla de les FARC en el departament d’Arauca (orient del país) acaba 
amb la vida de 17 militars, en un dels atacs més severs que sofreix la força pública aquest any. El 
Tiempo, 07/04/05.  
 
Uns 15.000 indígenes clausuren el XII Congrés del Consell Regional Indígena del Cauca (CRIC) amb 
un fort rebuig al Tractat de Lliure Comerç que el Govern negocia amb els EEUU i amb l'oposició a la 
intenció del President, A.Uribe, de presentar-se a la reelecció. Així mateix suggereixen a l'Executiu 
que integri en una sola taula de negociació a tots els grups armats il·legals. El Tiempo, 
02/04/05.  
 
Un estudi sobre la corrupció en les entitats públiques en el període 2003-2004 realitzada per l'entitat 
Transparència per Colòmbia revela que la política anticorrupció del Govern no té impacte i no 
produeix fruits. L'estudi, realitzat sobre 182 institucions, revela una caiguda d'un 15% en l'índex 
d'integritat en relació a l'estudi anterior. El Senat i la Càmera van ser dues de les institucions pitjor 
qualificades. El Colombiano, 08/04/05.  
 
COLÒMBIA – XINA: En el marc d'una visita oficial a Xina, el President de Colòmbia, A.Uribe, declara 
la seva voluntat d'adquirir armes xineses per a l'Exèrcit i la Policia. Així mateix anuncia que Xina ha 
acceptat verbalment construir un oleoducte que transporti cru veneçolà a través de Colòmbia cap al 
Pacífic. El Tiempo, 07/04/05.  
 
COLÒMBIA – ESPANYA: El President espanyol, J.L.R.Zapatero rep dures crítiques per part 
d'Amnistia Internacional i la Federació Internacional de Drets Humans per recolzar en la seva recent 
visita a Colòmbia la política de seguretat democràtica del Govern colombià i per l'absència de 
crítiques enfront de la crisi humanitària que pateix el país. AI, 01/04/05, El Tiempo, 07/04/05 . 
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