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El President, A Uribe, autoritza la escarceració de Francisco Galán durant tres mesos amb la 
finalitat de que participi en la promoció de la pau com membre representant del ELN. Aquesta 
decisió se suma a l'anunci del Govern de reconèixer l'existència d'un conflicte armat intern per a 
buscar la pau. El Tiempo, 06, 07 i 08/09/05.  
 
 
El ELN lliura a la Creu Roja les restes mortals del exgobernador del Quindío, A. López, mort 
durant la seva captivitat per l'escamot i demana perdó per l'assassinat de dos sacerdots i dos 
obrers en un control al Nord de Santander al confondre'ls amb paramilitars. Assenyala 5 
obstacles que bloquegen la pau com la negació pel Govern del conflicte i de la crisi humanitària, 
les seves causes socials, econòmiques i polítiques, l'absència d'espais de participació de la 
societat civil i la falsa negociació amb els paramilitars. Reitera la seva disposició a mantenir el 
diàleg amb els distints organismes facilitadores. El Colombiano, 25/08/05.  
 
 
Les FARC rebutgen el prediàleg proposat per l'Església i avalat pel President, A.Uribe, per 
considerar-lo altra distància interposada pel president com obstacle per a l'intercanvi humanitari. Al 
seu torn, inclouen en la llista de posibles canvis al cura Camilo, membre de la Comissió 
Internacional de les FARC detingut a Brasil. Raúl Reyes insisteix en la zona desmilitaritzada i 
ressalta la pressió de França, Suïssa, de l'Església, dels familiars dels segrestats i dels 
expresidents per al intercanvi. Reitera que els diàlegs cap a la pau seran amb un nou Govern 
que estigui interessat veritablement en la pau que el país requereix. El Tiempo, 06/09/05; Anncol, 
07/09/05.  
 
Indígenes paeces esperen ser rebuts pel Govern colombià per a agilitar el compliment dels 
compromisos adquirits pel mateix davant la Cort Interamericana de Drets Humans després 
de la massacre del Nil comesa en 1991 per paramilitars i forces militars on van morir 20 
indígenes. Com acció d'exigència i pressió ocupen pacíficament la “Finca Emperatriz” (Caloto, 
Cauca) on van intentar ser desallotjats per l'Exèrcit de forma violenta. Fan un cridat a la comunitat 
internacional per a l'acompanyament del procés. El Colombiano, 5/09/05, Asociación de Cabildos 
Indígenas Norte del Cauca. 7/09/05, Indymedia, 7/09/05.  
 
COLÒMBIA-UNIÓ EUROPEA 
 
El Comitè per a Amèrica Llatina del Consell Europeu (COLAT) ajorna la decisió sobre la llei 
de Justícia i Pau per al 3 d'Octubre. La presidència de la Comissió, que en aquest període recau 
a Gran Bretanya, deu presentar una proposta per a establir si la llei constitueix un marc jurídic 
adequat que faciliti als 25 la seva decisió de suport a la desmobilització dels paramilitars. El Tiempo, 
01/09/05. 
 
COLÒMBIA-EQUADOR 
 
El Ministre de Relacions Exteriors d'Equador, A. Parra Gil, assegura que el Pla Colòmbia s'ha 
convertit en una manera d'intervenció d'Estats Units en la regió amb efectes a Equador, 
Panamà i Veneçuela. Exigeix al Govern colombià una franja fronterera de 10 quilòmetres de 
protecció contra l’aspersió de glisofat per a defensar els cultius i la salut dels habitants de la zona i 
esmenta la possibilitat d'una demanda contra el Govern  colombià davant la Cort Internacional de 
Justícia. Setmana, 06/09/05. 
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