
COLÒMBIA SETMANAL, 22 al 28 de juliol de 2005 
resum setmanal de notícies sobre el conflicte armat i la construcció de pau 
Escola de Cultura de Pau de la UAB1 
 
 
El Govern llança propostes de diàleg a les guerrilles de les FARC i de l’ELN, respectivament, 
reduint les condicions prèvies per a uns possibles acostaments. D'una banda, l'Alt Comissionat per a 
la Pau, L.C.Restepo, fa pública la interlocució que ha mantingut amb l’ELN des del passat 12 de juny, 
destacant la proposta governamental del 25 de juny d'instal·lar ‘una taula d’apropament en l'exterior, 
per un temps breu i definit, amb l'acompanyament d'un garant internacional’. L’ELN respon amb 
escepticisme a la proposta, però no tanca les portes al diàleg. De l'altra banda, Restrepo també 
anuncia que està disposat a una trobada directa i immediata amb les FARC ‘en qualsevol lloc que ells 
defineixin’, amb acompanyament nacional o internacional, amb l'única condició d'un gest de bona 
voluntat per part de la guerrilla. Els Ministres d'Exteriors d'Espanya i de Suïssa, reunits a Madrid, 
mostren la seva satisfacció per aquests gestos del President Uribe, donant a entendre la seva 
disposició a un possible acompanyament internacional. Uribe també ha sol·licitat els bons oficis de 
l'Església Catòlica en ambdós processos. ELN, 24/07/05; SNE, 26/07/05; MAE, 27/07/05; El 
Espectador, 28/07/05.  
 
Malgrat els gestos d’apropament, els enfrontaments entre les FARC i l'Exèrcit s'endureixen 
fortament en el departament del Putumayo (frontera amb Equador). Mentre que la guerrilla ha 
decretat una vaga forçada de transports i ha volat ponts i línies d'alta tensió, que han deixat 
incomunicat per terra i sense llum i combustible a la major part del departament, des del passat 16 de 
juliol l'Exèrcit desenvolupa l'operació ‘Tàmesi II’, amb l'objectiu d’encerclar el portaveu de la guerrilla, 
R.Reyes, que es presumeix que es troba en la zona. Els problemes d'ordre públic s'han cobrat el cap 
del comandant de la Brigada de Selva No. 27, qui va demanar la baixa per voluntat pròpia. El Tiempo, 
27/07/05; El Espectador, 28/07/05 .  
 
El President del Govern, A.Uribe, sanciona la Llei de Justícia i Pau, un mes després que fora 
aprovada pel congrés. La llei ha rebut fortes objeccions, tant per part de les Nacions Unides com de 
diverses ONG i mitjans de comunicació, tot i que també ha estat saludada, entre uns altres, pel 
sotssecretari d'Estat per a Assumptes Polítics d'EEUU, N.Burns, de visita en el país. L'Alt Comissionat 
de Pau destaca que dintre de la llei van quedar alguns articles que faciliten l'acord humanitari amb la 
guerrilla de les FARC. El Tiempo, BBC, 23/07/05; Le Figaro, 26/07/05; SNE, 27/07/05. 
 
La Fiscalia confisca 84 mil hectàrees d'un presumpte testaferro de les FARC en els municipis 
d’Uribe i Mesetas (Meta), en l'antiga zona de distensió. L'amo dels terrenys ha estat detingut. El 
Tiempo, 22/07/05. 
 
El Govern proposa pagar una recompensa econòmica per als camperols del sud del departament 
del Meta que lliurin a les autoritats la coca i la rosella que hagin sembrat, a canvi de que es 
comprometin a no tornar a sembrar aquests cultius. La proposta és titllada d'improvisada i poc 
apropiada per sectors d'oposició i per l'ambaixada dels EEUU. SNE, 23,26/07/05; El Tiempo, 
24/07/05.  
 
 
COLÒMBIA-EQUADOR: A la reunió entre els Ministres de Relacions Exteriors d'ambdós països, 
Colòmbia només accepta una de les quatre propostes d'Equador: la conformació d'una comissió 
diplomàtica militar a nivell de viceministres. Queden pendents les propostes equatorianes de reforçar 
la seguretat en la frontera amb efectius militars fixos, mantenir una franja de deu quilòmetres en la 
frontera per a evitar que les aspersiones de plantes de coca amb herbicida afectin a pobladors i 
territori equatorià, i que es mantingui de forma prioritària el Pla Binacional de Desenvolupament. SNE, 
25/07/05; El Universo, 26/07/05 . 
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