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El Congrés aprova la llei de Justicia y Paz, que estableix el marc jurídic per a la desmobilització de 
membres de grups armats que entrin en un procés de pau amb el Govern. L'absència d'un marc 
jurídic era una de les principals crítiques al Govern des que iniciés converses amb els grups 
paramilitars de les AUC, fa més de dos anys. Tanmateix, la llei no va ser aprovada per consens i des 
de diversos sectors (començant per l'Oficina a Colòmbia de l'Alta Comissionada de Drets Humans de 
l'ONU) s'alerta que no compleix amb els estàndards mínims del Dret Internacional dels Drets Humans 
en relació amb la veritat, justícia i reparació. Membres del Moviment Nacional de Víctimes de Crims 
de Lesa Humanitat es van manifestar enfront del Congrés i van anunciar que recorreran a la Cort 
Penal Internacional. El Govern anuncia una gira internacional per a transmetre un missatge 
tranquilitzador. FP a Miami Herald, 17/06/05; El Tiempo, 21/06/05; El Colombiano, 22/06/05; 
OACNUDH, 13 i 27/06/05; FIP, 24/06/05.  
 
La guerrilla de les FARC mata a 25 soldats en dues operacions en zones frontereres amb Equador i 
amb Veneçuela, respectivament. En el Putumayo les FARC van atemptar contra part de la 
infraestructura energètica de la regió i contra una embarcació en la qual es transportaven diversos 
camions, causant 19 baixes militars, el cop més dur que ha sofert l'Exèrcit durant l'actual Govern. 
L'enfrontament a Norte de Santander es va produir per l'intent de la guerrilla de bloquejar una 
carretera, i va causar la mort de dos suboficials i quatre soldats professionals. EP, 26 i 27/06/05.  
 
Un informe de l’International Crisis Group adverteix que la modificació de la Constitució per a 
possibilitar la reelecció en 2006 de l'actual President, A.Uribe, podria afeblir les institucions 
democràtiques i danyar les possibilitats de pau en el país. L'informe qüestiona l'aposta militar del 
Govern i proposa un major èmfasi a resoldre problemes endèmics d’inequitat en les zones rurals, que 
beneficien a guerrilles, paramilitars i narcotraficants. L'absència d'una perspectiva de victòria militar 
per cap de les parts hauria d’incentivar la recerca de solucions polítiques al conflicte. ICG, 16/06/05. 
http://www.crisisgroup.org/.  
 
Indígenes embera-katió denuncien l'incompliment per part del Govern dels acords pactats el 
passat 8 d'abril, que incloien la creació d'una Comissió Especial de Seguiment Conjunt i una nova 
empenta per una Comissió d'Experts per a atendre la problemàtiques suscitades per la construcció de 
l'embassament d’Urrá. Els acords es van assolir després d'un tancament de 400 indígenes durant 
quatre mesos a la seu de l'Organització Nacional Indígena, a Bogotà. Étnies de Colombia, 10/06/05.  
 
1.370 indígenes Awa abandonen les seves parcel·les per combats entre l'Exèrcit i les FARC a 
Nariño (Sud-oest). El Defensor Regional sol·licitarà que sigui revisada l'operació ‘Gladiador’ i l'impacte 
contra les comunitats, així com una visita del director nacional de la Red de Solidaridad perquè avaluï 
la situació. El Tiempo, 28/06/05.  
 
Tres persones moren i 16 resulten ferides en explotar mines antipersonales col·locades per les 
FARC en un camp de futbol, prop del municipi de Vistahermosa (Meta). FP a Miami Herald, 29/06/05.  
 
La Fiscalia deté a H.I. Rodríguez, regidor de la ciutat de Santa Marta, acusat de col·laboració amb 
grups paramilitars i narcotràfic. Rodríguez va impulsar el programa governamental de Familias 
Guardabosques d'eradicació manual de cultius il·lícits, a la Serra Nevada de Santa Marta, i va donar 
supoer a la recent privatització dels serveis d’ecoturisme al Parc Nacional Tayrona. La Cort per al 
Districte Sud de la Florida el reclama sota quatre càrrecs, per la qual cosa podria ser extraditat als 
EEUU. El Temps, 30/06/05.  
 
L'Agència Sueca de Cooperació es compromet amb 3,4 milions de dòlars a donar suport al 
"Programa regionalizado de la gestión defensorial" de la Defensoría del Pueblo. L'objectiu del 
programa és implementar processos i dinàmiques participatives que promoguin, protegeixin i defensin 
els drets humans a Norte de Santander, Oriente Antioqueño, Montes de María, Barranquilla, Meta, 
Caquetá, Magdalena Medio i la Sierra Nevada de Santa Marta. PNUD, 17/06/05.  
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COLÒMBIA – EQUADOR: Ambdós països multipliquen els anuncis de reunions bilaterals de les 
seves autoritats, inclosa una trobada presidencial i una altra de caps militars, en un intent per reduir 
la creixent tensió generada les últimes setmanes. El Govern colombià està irritat per diverses 
declaracions del canceller del nou Govern d'Equador, A.Parra, en relació al conflicte armat. Per la 
seva banda, el Govern equatorià està preocupat pels efectes de la fumigació de cultius il·lícits (coca) 
que practica Colòmbia a la zona fronterera, així com per les acusacions segons les quals l'últim i més 
mortífer atac de les FARC s'hauria originat a la banda equatoriana de la frontera. AFP a Punto 
Notícias, 29/06/05.  
 
 
COLÒMBIA - EEUU: La Cambra de Representants aprova els més de 600 milions de dòlars que 
va sol·licitar el President, G.Bush, per a assistir al govern colombià en la guerra contra les drogues. 
La iniciativa necessita ara de l'aprovació del Senat, on es preveu un intens debat. Des de l'any 2000, 
els EEUU han gastat prop de 3.000 milions de dòlars en programes per a combatre el tràfic de 
drogues i entrenar l'exèrcit colombià per a enfrontar les guerrilles. Amb tot, les veus crítiques diuen 
que fins a ara aquesta política no ha fet més que incrementar la violència i ha demostrat ser poc 
efectiva i inhumana. BBCMundo, 29/06/05.  
 
El Govern dels EEUU rebutja una nova proposta de diàleg formulada pel portaveu de les FARC, 
R.Reyes, tot insisitint en que no negocia amb terroristes. Reyes havia afirmat que les FARC estaríen 
obertes a intercanviar els tres ciutadans nord-americans en el seu poder pels guerrillers ‘S.Trinidad’ i 
‘Sonia’, extraditats per Colòmbia acusats per delictes de narcotràfic, així com tractar altres temes en 
una agenda oberta. El Universal, El Tiempo, 27/06/05 . 


