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El Govern mexicà anuncia la suspensió de la seva tasca de facilitació, hores després que la 
guerrilla de l’ELN desqualifiqués el paper de Mèxic per haver votat en contra de Cuba en la Comissió 
de Drets Humans de l'ONU. Malgrat que el comunicat de l’ELN ressalta el paper facilitador alternatiu 
que pot jugar el Grup de Països Amics (Espanya, França, Suïssa, Noruega i Cuba), l'actitud de la 
guerrilla suposa un seriós revés per a un possible diàleg directe amb el Govern. ELN, 17/03/05; El 
Tiempo, 19-21/04/05.  
 
La guerrilla de les FARC llança un atac contra una caserna de la força pública situat en el centre 
urbà del municipi de Toribío que causa la mort d'un nen, cinc civils ferits de gravetat, el 
desplaçament de la major part de la població (2.5000 habitants) i la destrucció d'habitatges i 
infraestructura pública municipal. Les fustigacions es mantenen durant una setmana, impedint la 
provisió d'ajuda humanitària a la població afectada. La Defensoría del Pueblo havia advertit amb 
anterioritat sobre l'imminent risc de l'atac, sense obtenir resposta per part dels organismes de 
seguretat. Toribío és l'epicentre de la resistència indígena contra la guerra, que des de fa temps 
reclama tant a les guerrilles com als grups paramilitars i la força pública que surtin dels seus territoris. 
CRIC, 14, 20 i 21/04/05; OACNUDH, 20/04/05.  
 
D'altra banda també s'atribueix a la guerrilla de les FARC l'assassinat de dos bombers en una zona 
rural del municipi d’Urrao, el segrest i posterior assassinat d'una dona de 72 anys en el departament 
del Huila i l'alliberament d'un fotògraf segrestat durant tres mesos, amb un missatge dirigit a la 
Cort Suprema de Justícia i al Congrés en el qual els guerrillers rebutgen l'extradició de colombians als 
EEUU. El Tiempo, 18 i 19/04/05.  
 
Un grup de 15 narcotraficants presenten a l'Alt Comissionat de Pau, L.C.Restrepo, una proposta 
per a sotmetre's a la justícia. A canvi de desmobilitzar dos exèrcits privats que sumarien uns 3.000 
homes, els narcotraficants exigeixen el mateix tracte que puguin rebre els paramilitars de les AUC. El 
Tiempo, 19/04/05.  
 
Colòmbia es converteix en l’11è país a ratificar el Tractat sobre Desaparició Forçada de l’OEA, 
que va entrar en vigor en 1996. Human Rights Headlines, 12/04/05.  
 
La Comunitat de Pau de San José de Apartadó denúncia noves agressions per part de la força 
pública amb detencions arbitràries i intents de sembrar zitzània entre la població. CSJA, 14/04/05. 
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