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El Govern inicia l'eradicació manual de les 4.600 hectàrees de coca que hi ha sembrades en el Parc 
Nacional de la Sierra de la Macarena. 930 treballadors treballaran durant quatre mesos, protegits per 
1.500 policies i 3 batallons de l'exèrcit davant el risc d'atacs de la guerrilla de les FARC. Les activitats 
són acompanyades per 11 observadors de l'Oficina de Nacions Unides Contra les Drogues i el Delicte 
(UNODC). El Tiempo, Acción Social, 19/01/06 
 
La mort d'un membre de la Comunitat de Pau de San José de Apartadó enfronta novament a 
aquesta comunitat amb l'exèrcit en un encreuament d'acusacions mútues. Els camperols afirmen que 
l'exèrcit va treure I. Vásquez de la seva casa i el va assassinar a sang freda, mentre que comandants 
de l'exèrcit diuen haver-lo donat de baixa en combats amb forces guerrilleres de les FARC. El 
Colombiano, RCN-Radio 14/01/06 
 
La Comissió Nacional de Reparació i Reconciliació (CNRR) fa pública el seu full de ruta amb la 
intenció d'iniciar una deliberació nacional que dugui a una construcció col·lectiva del que podria 
arribar a ser el model colombià de reparació i reconciliació a les víctimes del conflicte armat. Així 
mateix, obre una convocatòria pública dirigida a les associacions de víctimes perquè aquestes enviïn 
els seus candidats per a participar de la CNRR. Diverses ONG ja van anunciar el seu rebuig a 
participar en la Comissió, al·legant que la mateixa no abordarà la responsabilitat d'agents de l'Estat en 
les desaparicions forçades. El Tiempo, 16/01/06; CNRR, 18/01/06 
 
Almenys 280 persones van morir i 800 van ser ferides l’any 2005 per mines antipersona, segons un 
informe de l'Observatori de Mines Antipersonals de la Vicepresidència de la República. Amb 70 - 
100.000 mines sembrades en més de la meitat dels municipis, Colòmbia és el quart país en el món 
amb major quantitat de mines, després de Cambotja, Afganistan i Angola. El Espectador, 17/01/06 
 
L'informe anual de Human Rights Watch adverteix que el desplaçament forçat i la Llei de Justícia i 
Paz són dos dels factors que més agreugen la situació de drets humans a Colòmbia. Després de 
Sudan, Colòmbia és el segon país del món en desplaçats. Segons l'ONG, amb la Llei de Justícia i 
Paz empitjoraran les condicions actuals de violència i caos en el país, perquè contribueix a consolidar 
el poder dels grups paramilitars a l'impedir destruir el seu cor militar i econòmic. El Colombiano, 
19/01/06 
 
Dues de les organitzacions polítiques colombianes que donen suport la reelecció del President, Á. 
Uribe, expulsen a cinc dels seus dirigents -tots ells parlamentaris- per suposats vincles amb els 
paramilitars. Anys enrere, el líder paramilitar S. Mancuso va dir en el Congrés que les Autodefenses 
Unides de Colòmbia (AUC) havien assolit el 35% dels escons; amb tot mai s'havien divulgat noms. El 
Govern ha advertit als comandants paramilitars que perdran els seus beneficis si interfereixen amb 
els comicis. El Tiempo, 19/01/06 
 
El Govern acusa a un dels candidats presidencials, R.Pardo, de conspirar amb les FARC contra la 
reelecció de Uribe. Pardo, que va ser el primer Ministre de Defensa civil que va tenir el país, alerta 
sobre la deterioració que pot sofrir la campanya electoral davant atacs com el qual ha sofert. Semana, 
18/06/01 
 
Es creen a Bogotá i Barranquilla les dues primeres sales especialitzades que jutjaran als 
paramilitars desmobilitzats que encara tinguin comptes pendents amb la llei. Cada sala estarà 
conformada per quatre magistrats, tres encarregats de fallar els casos i un responsable de les 
funcions de control de garanties. El Tiempo, 19/01/06 
 
 
COLÒMBIA-BRASIL: Brasil enviarà 2.500 soldats a la frontera amb Colòmbia, elevant la 
presència castrense en aquesta remota regió a 3.500 militars, tant per a apuntalar el combat al 
narcotràfic com ajudar en projectes d'infraestructura en la regió. AP a Miami Herald, 18/01/06 
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