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El “Bloque Mineros” de les AUC compost per 2.500 paramilitars es desmoviliza en la regió 
de Tarazá, “Bajo Cauca antioqueño”, lliurant entorn a 1.700 armes, un helicòpter i un hospital 
de campanya. D'altra banda, els alcaldes dels municipis de “Puerto Triunfo, Puerto Náre i 
Puerto Berrío”, anuncien la seva reunió amb el cap paramilitar R. Isaza de les 
“Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio”, amb la deguda autorització del 
Comissionat de Pau L.C. Restrepo, amb la finalitat de preparar la seva propera desmobilització. 
Aquest grup opera en una àmplia àrea de l'orient antioqueny i Magdalena Mig des de fa prop de 
30 anys. Finalment el cap paramilitar “Jorge 40” anuncia que la seva desmobilització i la 
de 3.500 homes del Bloc Nord s'efectuarà abans dels comicis electorals del 12 de març. El 
Tiempo, El Colombiano, 21/01/06; El Colombiano, 25/01/06.  
 
L'escamot de les FARC fa lliurament a familiars dels 12 diputats del “Valle” segrestats fa 3 
anys un video amb missatges com prova de supervivència. Tres dels diputats sol·liciten 
al govern de Veneçuela l'asil polític, argumentant que no veuen voluntat en el govern ni en 
les FARC per avançar un acord humanitari que els permeti recobrar la llibertat. Els Presidents 
Uribe i Chávez van mostrar ràpidament la seva bona disposició davant tal possibilitat. El 
Tiempo, El Espectador, 21/01/06.  
 
El Comissionat del ELN per als diàlegs de pau, F. Galán, es desplaça a la seu de la 
Conferència Episcopal en Bogotá per a sostenir trobades de consulta amb distints 
sectors polítics i socials, els ambaixadors d'Espanya, Noruega i Suïssa -qui s'han 
constituït com grup de països facilitadotes- i amb membres de l'Episcopat. Està previst que 
durant els dies 9 al 16 de febrer es realitzin altres trobades socials i polítiques a Cuba, previs a 
la segona ronda de la fase exploratoria amb el Govern, que es portarà a terme entre el 17 i 
màxim el 28. Per altra banda, la detenció del cap del front Carlos Alirio Buitrago afebleix 
seriosament l'estructura militar del ELN en el departament de Antioquia, on els combatents, 
segons estimacions oficials, s'han reduït de 1.200 a tan sols 80 en tres anys. El Mundo, 
12/01/06,RCN-Ràdio, El Colombiano, El Tiempo, 24 i 25/01/06.  
 
L'italià Bruno Moro és oficialment des d'avui el nou coordinador resident del Sistema de 
l'ONU a Colòmbia i representant resident del Programa de les Nacions Unides per al 
Desenvolupament (PNUD). Per altre banda, el Director de l'Oficina de l'Alt Comissionat per 
als Drets Humans de Nacions Unides a Colòmbia, M. Frühling, deixa el seu càrrec a la fi de 
febrer passant a dirigir la secció de Polítiques, Planeació, Monitoreig i Avaluació 
d'aquesta dependència en Ginebra. La peruana Carmen Rosa Villa, actual directora adjunta, 
assumirà el seu càrrec de forma interina. El Colombiano, El Tiempo, 25,26/01/06.  
 
Els indígenes Páez de “Tierradentro” alerten davant els desplaçaments 
d'aproximadament 1500 famílies, un mort i 3 ferits indígenes causades pels 
enfrontaments entre l'Exèrcit i les Farc des de fa sis dies. Aquesta versió és desmentida 
pel comandant de la III Brigada, al mateix temps que confirma que en la zona es realitzen 
operacions contra l'escamot que obliguen als habitants a sortir de la regió. Els indígenes es 
declaren en assemblea permanent en un acte de resistència contra el desallotjament forçat per 
les parts enfrontades així com insten el respecte del dret internacional humanitari. Al seu torn, 
denuncien la falta de presència i suport humanitari de l'Estat i d'institucions de drets humans. 
La zona és visitada per una comissió de la Creu Vermella Internacional i altra de la Unió 
Europea. CRIC, 26/01/06 Caragol-Ràdio, El Tiempo, 26/01/06.  
 
Organitzacions i personalitats de la societat civil es constituïxen en Plataforma Nacional per 
a fer seguiment al compliment de les garanties electorals lliures en tot el territori 
nacional i sol·licita al president, A. Uribe l'ampliació d'Observadors Electorals amb 
organismes internacionals com Nacions Unides, la Unió Europea, el Centre Carter i Capel, a 
més de la OEA ja convidada. Confluència per la democràcia i contra la guerra, 24/01/06. 
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