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400 policies penetren a la Zona d'Ubicació de Santa Fe del Ralito -on es concentren els dirigents de 
les Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)- per a complir una ordre de captura de la Fiscalia 
sobre ‘Don Berna’, "inspector nacional" de les AUC. ‘Don Berna’ està acusat d'induir el recent 
assassinat d'un diputat departamental i dos acompanyants, que se suma a una ordre de captura per 
segrest i la sol·licitud d'extradició per Estats Units sota càrrecs de narcotràfic. És la primera vegada 
que es vincula a un negociador de les Autodefensas a un procés per un delicte que viola el 
cessament d'hostilitats. Mentre que el dirigent paramilitar va aconseguir escapolir-se, a Medellín la 
circulació de busos es va reduir de manera dràstica davant les amenaces dels grups armats de ‘Don 
Berna’ que controlen la ciutat. Aquest episodi llança seriosos dubtes sobre la continuïtat del 
procés de negociació entre les AUC i el Govern. EFE a El Tiempo, 25-27/05/05.  
 
La guerrilla de les FARC irromp a sang i foc en una reunió de l'ajuntament de Puerto Rico 
(departament de Caquetá, al sud-est del país) i deixa un saldo de 5 morts i 5 ferits. Les FARC han 
declarat “objectiu de guerra” els alcaldes, regidors i funcionaris dels 16 municipis del departament. 
Aquest any havien assassinat ja a quatre regidors. Per altra banda, dues emboscades conjuntes de 
les guerrilles de les FARC i de l’ELN en els departaments del Chocó i del Putumayo acaben amb la 
vida de 13 policies. El Tiempo, 19/05/05; EP, 26/05/05.  
 
La Procuradoría investiga a dos generals i a dos coronels retirats per no protegir als habitants 
de San José de Apartadó davant incursions de grups armats il·legals. Per altra banda, el Congrés 
espanyol aprova per unanimitat una proposició no de Llei per a demanar al President de 
Colòmbia, A.Uribe, que investigui l'última matança que es va produir a la comunitat de pau 
EuropaPress, 18/05/05; El Tiempo, 23/05/05.  
 
L'informe anual d'Amnistia Internacional destaca que els civils són blanc de totes les parts 
implicades en el conflicte i presenta un fosc panorama de la realitat nacional. Malgrat que destaca la 
disminució en alguns indicadors de violència, l'informe és molt crític amb les pràctiques de detencions 
massives i irregulars i amb l'increment d'execucions extrajudicials, tortura i desaparicions atribuïdes a 
forces de seguretat. El Tiempo, 25/05/05.  
 
El funcionari espanyol de la Comissió Europea segrestat el passat 15 d'abril aconsegueix escapar 
dels seus captors i apareix a Veneçuela. Encara no està clara la identitat de grup segrestador. EFE a 
LV, 24/05/05.  
 
Més de 1.000 persones de Bojayá es desplacen a Quibdo, capital del departament de Chocó, per 
por de quedar enmig del foc creuat entre l'Exèrcit, els paramilitars i la guerrilla. EP, 24/05/05.  
 
La Ministra de Relacions Exteriors, C. Barco, comença una gira per Luxemburg, Portugal, 
Hongria i Eslovènia, on abordarà temes relacionats amb la integració Sud-americana i la lluita 
antidrogues, entre d’altres. A Luxemburg, Barco assistirà a la Reunió Ministerial de la Comunitat 
Andina de Nacions i la Unió Europea que té com focus establir un diàleg polític i comercial entre els 
dos blocs. SNE, 25/05/05.  
 
 
EEUU – COLÒMBIA: El president de la comissió d'afers exteriors del Senat d'Estats Units, R.Lloc, 
envia una carta al President, A.Uribe, en la qual li expressa la seva preocupació sobre el projecte 
de justícia i pau aprovat per les comissions primeres de Senat i Càmera. El senador republicà diu 
que tal com està el projecte “deixaria intactes les complexes estructures mafioses i el poder econòmic 
de les AUC”. El congressista lamenta que el projecte no exigeixi la confessió completa i es mostra 
preocupat perquè els dirigents paramilitars “poden rebre penes extremadament curtes pels seus 
crims, àdhuc si els grups que ells dirigiesen romanen actius i continuen participant en el tràfic de 
drogues i activitats terroristes”. El Tiempo, 25/05/05. 
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