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L'inspector nacional de les Autodefenses Unides de Colòmbia (AUC), Diego Murillo ‘Don 
Berna’, es lliura a les autoritats després de romandre dos dies pròfug. Les autoritats ho 
buscaven per la seva presumpta responsabilitat en un triple assassinat recent, esdevingut 
prop de la zona on se situen els dirigents paramilitars que estan en procés de desmobilització. 
Amb el seu lliurament, el dirigent paramilitar queda acollit per la Llei 782 del 2002 que li dóna 
un tracte especial a qui deixen les armes. La seva situació jurídica final dependrà del marc 
legal que fixi la nova llei de ‘Justícia i Pau’ que el Congrés deu aprovar abans del 20 de juny. 
De moment no es farà efectiva la sol·licitud d'extradició als EEUU que pesa sobre ell pels 
seus vincles amb el narcotràfic. L'ONG Human Rigth Watch adverteix que si el Govern 
colombià vol que el procés de desmobilització de les AUC mantingui una mica de credibilitat 
‘Don Berna’ no deu poder gaudir de reduccions de sentència per violacions de drets 
humans portades a terme durant la vigència del cessament d'hostilitats de les AUC. El procés 
de negociació entre el Govern i les AUC va estar a punt de trencar-se per l'ordre de captura de 
Don ‘Berna’. No obstant això, arran del seu lliurament, les AUC s'han compromès a reiniciar 
les desmobilitzacions massives dels seus efectius. SNE, 27/05/05; El Tiempo, 28-30/05/05; 
HRW, 29/05/05. 
  
Una comissió de la Unió Europea visita els 15 municipis de les Montes de María (nord del 
país, entre els departaments de Bolívar i Sucre) per a estudiar la possibilitat d'impulsar un 
tercer “laboratori de pau” en la regió. Actualment a Colòmbia existeixen dos laboratoris de 
Pau propiciats per la UE, que cobreixen quatre regions: Magdalena Mig, Orient Antioquia, Nord 
de Santander i Massís Colombià. Durant els pròxims mesos la UE completarà l'avaluació de les 
distintes regions postulades per a convertir-se en el tercer d'aquests laboratoris de pau. El 
Tiempo, 02/06/05. 
  
Els enfrontaments entre l'exèrcit i l'escamot de les FARC en el municipi d'Algèria (surorient 
d’Antioquia) provoca el desplaçament de tres mil persones en els últims 20 dies. Es tracta 
d'una zona estratègica per a l'escamot pel control de cultius il·lícits i per ser zona de passada 
a departaments contigus. La situació per a la població civil s'agreuja per ser una de les zones 
més minades del país. Fundación Ideas por la Paz, 27/05/05; El Tiempo, 01/06/05.  
 
El Primer Congrés Nacional del “Polo Democrático” (esquerra) tria a A.Navarro com 
candidat presidencial per a les eleccions de l'any entrant. Per altra banda, el Partit 
Comunista celebra també el seu Congrés amb l'estratègia per a consolidar una 
candidatura única de forces d'esquerra com un dels reptes principals. El Partit Comunista 
convergeix amb altres forces d'esquerra que tenen representació en el Congrés en Alternativa 
Democràtica, que el seu precandidat presidencial és el ex magistrat Carlos Gaviria. El Tiempo, 
05/06/05.  
 
COLÒMBIA – ESPANYA. 
  
La Comissió de Cooperació Internacional per al Desenvolupament del Congrés dels 
Diputats aprova per unanimitat una proposició no de llei sobre l'enfortiment institucional i 
l'ajuda a les poblacions desplaçades de Colòmbia, en el qual es demana al Govern 
socialista que mantingui la cooperació espanyola amb aquest país en línia amb l'arribat en els 
últims anys a pesar de que Colòmbia deixi de ser un país prioritari segons la nova classificació 
de la cooperació espanyola. La proposició demana també que Espanya financi projectes en 
zones frontereres, que enforteixin el teixit social colombià amb la finalitat de possibilitar la 
"governabilitat democràtica, participativa i autònoma en l'àmbit local i regional" i insta a afavorir 
a les institucions pròpies de l'Estat de Dret (Cort Constitucional, el sistema judicial, la Fiscalia 
General de la Nació i la Defensoría del Poble). EuropaPress, 31/05/05 
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