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L'Alta Comissionada de Nacions Unides per als Drets Humans, L.Arbour, emfatitza després de la 
seva visita a Colòmbia la importància que el marc jurídic per a la desmobilització d'actors armats, que 
actualment es discuteix en el Congrés, posi més èmfasi en la recuperació de la veritat. Arbour 
també lamenta la manca de voluntat dels actors armats il·legals per respectar el dret internacional 
humanitari i reitera la crida a un cessament d'hostilitats que obri les portes a un diàleg amb el Govern 
per a superar el conflicte armat intern. Finalment apunta que els tres pilars sobre els quals es basa la 
proposta de reforma de l'ONU –seguretat, desenvolupament i drets humans- poden tenir una especial 
ressonància a Colòmbia. OACNUDH, 14/05/05.  
 
La Policia i l'Armada assoleixen “la confiscació més gran que s'hagi produït en terra en tota la 
història”, en paraules del director de la Policia, J.D.Castro, després d'interceptar 13,3 tones de 
cocaïna en el departament de Nariño. La Policia afirma que les autodefenses i la guerrilla haurien 
conformat una “aliança comercial” en la costa pacífica per a treure els carregaments de cocaïna i 
enviar-los als mercats negres d'Estats Units i Europa. El Tiempo, 14/05/05.  
 
L'informe anual sobre governabilitat que realitza el Banc Mundial revela una millora en els indicadors 
de corrupció i efectivitat del Govern. Dels sis indicadors analitzats, l'únic que segueix caient és el 
que avalua la manera com influeixen les normes i disposicions legals en el mercat. El Tiempo, 
17/05/05.  
 
L'Organització Indígena d’Antioquia denuncia que la situació de crisi humanitària que pateixen els 
indígenes té aspecte d’etnocidi. Amb el lema “enfront del fusell: la paraula”, els indígenas proposen 
una solució política al conflicte armat i reivindiquen el seu dret a la resistència, recordant que la 
jurisdicció indígena considera que pertànyer a un grup armat és una infracció que es castiga. OIA, 
13/05/05.  
 
El Govern ordena reforçar la protecció de tres reconeguts periodistes, amenaçats aquesta setmana. 
Diverses ONG internacionals de drets humans expressen la seva preocupació. SNE; AI; HRW, 
17/05/05.  
 
 
VENEÇUELA – COLÒMBIA: Veneçuela extradita cap a Colòmbia a “*Chigüiro”, un suposat 
membre del front 16 de la guerrilla de les FARC, acusat de segrest i assassinat l’any 1995 de dos 
missioners nord-americans i de la coordinació del tràfic de drogues en una regió fronterera. Chigüiro 
va ser capturat el 18 de febrer passat per participar en un segrest a Veneçuela. El Tiempo, 16/05/05. 
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