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El President de la Conferència Episcopal Monsenyor Luis Augusto Castro demana al Govern del 
President A. Uribe i a les FARC despolititzar l'intercanvi humanitari ja que el tema ha perdut els 
principis humanitaris i està sent manejat des del polític. Mentre les FARC insisteixen en la 
desmilitarització de la zona per condicions de seguretat, el Govern planteja els seus 
inconvenients. L'exministre A. Leiva Durán considera que l'aclarida de Florida i Prada podria realitzar-se 
per 30 dies sense que això alteri la correlació de forces enlloc del país. En canvi considera poc viable els 
diàlegs en l'exterior per a l'intercanvi humanitari. Vanguardia Liberal, 31/08/05; El Colombiano, 31/08/05 
 
El “Bloc Centauros” de les AUC es desmovilitza en el Casanare al comandament de V. Castaño 
implicant l'abandó d'armes d'aproximadament 1000 homes. Aquest és una fracció de l'antic Bloc liderat 
per l'assassinat Miguel Arroyabe. Les altres dues fraccions que operen en el Meta i Guaviare al 
comandament dels alies de Jorge Pirata i de “Cuchillo”, no tenen diàlegs amb el Govern. Al mateix temps 
l'exèrcit nacional anuncia el decomís en Bogotá d'un carregament de 3,8 tones de coca al que està 
vinculat el grup paramilitar de Castaño en el Casanare. Les organitzacions socials s'estranyen del 
silenci del govern enfront de la desmobilització del Bloc Capital de les Autodefenses lligat al mateix grup 
de V. Castaño. El Tiempo, 01/09/05. 
  
Amnistia Internacional qualifica la desmobilització del “Bloc Cacique Nutibara de Medellín com un engany 
perquè els paramilitars segueixen matant, amenaçant a defensors de drets humans i a activistes 
comunitaris, reclutant i controlant parts de la ciutat conjuntament amb les forces de seguretat.  
 
En vespres de la reunió del Comitè d'Assumptes d'Amèrica Llatina del Consell Europeu (COLAT) que 
debatrà el compromís de la UE en el seguiment de la Llei de Justícia i Pau, AI i 150 organitzacions 
internacionals exigeixen a la UE no donar suport ni política ni econòmicament aquest procés l'únic 
objectiu del qual sembla ser la impunitat i la legalització del paramilitarisne. En el mateix sentit, l'Aliança 
d'Organitzacions socials i afins colombianes li demana a la Unió Europea que eviti el suport a 
l'aplicació de l'actual marc jurídic de la Llei de Justícia i Pau ja que no respon als compromisos 
internacionals del Govern colombià en el tema dels drets humans, i li demana donar suport a l'Oficina 
de l'Alta Comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans a Colòmbia amb mandat per a 
exercir la verificació de l'aplicabilitat de la llei de Justícia i Pau. El Tiempo, 01/09/05; Aliança 
d'Organitzacions Socials, 24/08/05. 
  
COLÒMBIA- OEA. 
 
J. M. Insulza , Secretari General de la OEA en visita a Colòmbia, manifesta la voluntat d'enfortir la 
Missió de Suport als Processos de Pau (Mapp) que ha rebut diverses crítiques en el seu paper de 
verificació del cessament al foc i els diàlegs amb les Autodefenses Unides de Colòmbia. Insisteix en la 
necessitat d'evitar que els narcotraficants es facin passar per paramilitars per a rentar les seves 
penes i els seus capitals. El Colombiano, 31/08/05.  
 
COLÒMBIA –ESPANYA. 
  
IU li sol·licita al Govern espanyol que “condicioni” el suport econòmic i polític a l'actual procés de 
desmobilització paramilitar “fins que no es garanteixi de forma efectiva el respecte al dret a la veritat, la 
justícia i la reparació de les víctimes”,que compleixi els compromisos que ha assumit en matèria de 
cooperació internacional i drets humans, amb la signatura de les Declaracions de Londres, Cartagena i la 
del President de la Comissió dels Drets Humans de Nacions Unides a l'abril de 2005 i que respecti el 
codi de conducta de la UE que determina que cap Estat membre pot exportar armes a països en conflicte 
i en els quals l'ONU, el Consell d'Europa i la Unió Europea hagin constatat “greus violacions als drets 
humans”. El Espectador , 02/09/05. 
 
COLÒMBIA-EQUADOR  
Colòmbia acceptar estudiar la proposta d'Equador en el sentit d'establir una franja de deu 
quilòmetres d'ample en la frontera comuna, lliure de fumigació de cultius il·lícits. El Colombiano, 2/09/05 
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