
COLÒMBIA SETMANAL, 3 al 9 de juny de 2005 
resum setmanal de notícies sobre el conflicte armat i la construcció de pau 
Escola de Cultura de Pau de la UAB1 
 
L'Alt Comissionat de Pau, L.C.Restrepo, anuncia la pròxima desmobilització del grup paramilitar 
Bloque Centauros, que opera en l'orient del país. El Comissionat afirma que després del lliurament 
d'armes del ‘Centauros’ (el grup més nombrós de ‘paras’, amb uns 3.500 homes) seguiran les 
Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada (ACMV), a les ordres de ‘Guillermo Torres’, i una 
facció del Bloque Central Bolívar, l’existència de la qual es va conèixer l'any passat. El funcionari fa 
també una crida a H.Buitrago, fundador de les Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), 
perquè desmobilitzi el que queda de la seva estructura, delmada després dels enfrontaments amb el 
‘Centauros’ en una disputa territorial que segons càlculs oficials va deixar més de 1.000 morts. Ara 
com ara no es coneix el lloc de la desmobilització, el nombre d'homes ni la data que es produirà el 
seu lliurament. El Tiempo, 03/06/05.  
 
29 membres del Frente Héroes de Anorí de la guerrilla de l’ELN, dirigits pel comandant ‘Eduard’, 
deserten. En una trobada amb 18 d'ells, el President, A.Uribe, reitera a l’ELN la proposta d'iniciar 
acostaments a partir d'un alto al foc bilateral i sempre i quan la guerrilla renunciï al segrest. Uribe es 
mostra també favorable que la guerrilla esculli l'acompanyament nacional i internacional que li sembli 
més oportú. Per la seva banda, la direcció del Frente Héroes de Anorí nega, a través d'un comunicat, 
que s'hagi desmobilitzat tota aquesta estructura de l’ELN i acusa al comandant ‘Eduard’ de tendir una 
emboscada a diversos membres del front guerriller. El Colombiano, 06 i 09/06/05.  
 
Congressistes colombians demanen al cap paramilitar J.V.Castaño revelar els noms dels polítics 
propers als esquadrons dretans, després que aquest declarés que aspira a augmentar en els 
comicis de 2006 el percentatge de 35 per cent d'actuals legisladors ‘amics’. El cap paramilitar, que 
recentment va anunciar la seva intenció de deixar les armes, afirma en una entrevista que “les 
Autodefenses els donen consells a molts d'ells i hi ha comandants que tenen els seus amics 
candidats a les corporacions i als ajuntaments”. El Nuevo Herald, 07/06/05.  
 
Els indígenes paez del nord del departament del Cauca llancen una iniciativa que pretén reunir a 
connotades personalitats internacionals amb l'objectiu d'intentar un acostament entre l'Estat i la 
guerrilla. Fins a la data han contactat amb el Premi Nobel de pau A.P.Esquivel, el Premi Nobel 
Alternatiu M.Max Neef, l'analista N.Chomsky i el jutge B.Garzón, entre d’altres. En aquesta línia 
anuncien mobilitzacions el proper mes d'octubre per a reclamar una política que rebutgi la guerra com 
mecanisme per a solucionar el conflicte i li doni cabuda a altres tipus d'iniciatives que afavoreixin les 
solucions pacífiques i negociades. El Tiempo, 07/06/05.  
 
Des de fa set mesos un grup interinstitucional de l'Estat treballa per a identificar les propietats 
rurals que estarien en mans dels caps paramilitars. A partir del seguiment de les propietats amb 
un valor superior als 500 milions de pesos, el comitè ha pogut determinar una mena de ‘mapa’ de les 
regions preferides pels caps ‘pares’. La Fiscalia té previst haver ocupat, amb finalitats d'extinció de 
domini, els latifundis dels capitosts abans de cap d'any. Per altra banda, la Contraloría General de la 
República alerta sobre l'existència d'una “gegantesca contrarreforma agrària” portada a terme 
pels paramilitars i els cartells del narcotràfic. Mitjançant la compra a baixos preus o la simple 
imposició armada, els il·legals s'haurien apropiat de grans extensions de les millors terres del país, en 
proporcions que podrien superar el milió d'hectàrees. Els resultats d'aquesta situació, d'acord amb 
l'organisme, són la crisi agrícola i social del camp i l'adveniment de ‘grans senyors feudals’ en 
diversos departaments del país. Amb els latifundis s'estaria portant a terme "una de les més grans 
operacions de rentat de diners del narcotràfic, i possiblement, del segrest i l'extorsió", s'adverteix en 
l'informe. El Tiempo, 09/06/05. 
 
COLÒMBIA - EEUU, ALEMANYA: EEUU oficialitza la sol·licitud d'extradició del dirigent paramilitar 
‘Don Berna’, que es va lliurar la setmana anterior després de romandre dos dies pròfug. Per altra 
banda, Alemanya segueix interessada en capturar a J.V.Castaño, el cap paramilitar que recentment 
va anunciar la seva pròxima desmobilització, sobre qui pesa una ordre de captura de 1989 per 
introduir 650 quilos de coca a Alemanya. La decisió sobre aquestes extradicions està en mans del 
President A.Uribe. El Tiempo, 04 i 09/06/05. 
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