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El Govern i l'escamot del ELN subscriuen importants acords en el curs de la segona ronda de 
converses exploratories per a asseure les bases d'un procés de pau, entre ells, el reconeixement 
com interlocutors vàlids representants del ELN a Antonio García, Ramiro Vargas i a Francisco Galán. 
Això els possibilita mobilitat per dintre i fora del país ja que les ordres de captura els han estat 
aixecades. A més les parts van acordar crear una taula alterna en la qual participen els ambaixadors 
dels tres països acompanyants, Espanya, Suïssa i Noruega, per a tractar “assumptes conjunturals”, 
sense perjudici de continuar tractant els temes de fons en la taula bilateral entre el ELN i el Govern. El 
text d'aquest acord reconeix l'existència d'un “conflicte profund” a Colòmbia el qual ha de ser superat 
per la via política. Aquesta trobada finalitza convocant una tercera ronda exploratoria en el mes d'abril 
en la Habana per a continuar en el disseny de l'agenda del procés de pau. Com manifestació 
expressa de la seva voluntat de pau, el ELN declara un cessament unilateral d'accions ofensives 
durant el període electoral parlamentari. El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, RCN-Ràdio, 26, 
27 i 28/02/06.  
 
L'Oficina a Colòmbia de l'Alta Comissionada de Drets Humans de l'ONU qualifica de crims de 
guerra per part de l'escamot de les FARC,  l’ametrallament a un minibús que transportava civils en 
el departament del Caquetá on van resultar 9 persones mortes i 11 ferides i, d'altra banda, 
l'assassinat de 8 regidors del municipi de Rivera en el departament del Huila. El govern expressa la 
seva preocupació per que les FARC han estès la seva ofensiva militar a vuit departaments, destacant 
els actes violents en els departaments del nord del país, com són Antioquia, Còrdova i Atlàntic, on 
s'han registrat retens mòbils en carreteres, crema de camions, voladura de torres d'energia i atacs per 
força pública. HCHR, 27, 28/02/06, El Tiempo, El Colombiano, Caracol-Ràdio, 27 i 28/02/06, 01/03/06.  
 
El delegat de l'Organització d'Estats Americans (OEA) per al procés de desmobilització dels 
paramilitars, S Caramagna, afirma que almenys 4.000 paramilitars han regressat a les seves 
activitats delinquencials. Agrega que en el sud de Còrdova fa presència un nombrós grup de 
persones armades amb uniformes militars, tots ells desmovilizats dels grups comandats per S. 
Mancuso i que exerceixen pressió sobre la població de la regió a través de l'extorsió, la intimidació i 
l'assassinat de persones. També relata la connexió d'aquests grups amb el negoci del narcotràfic i el 
control territorial per a l'exportació de cocaïna i contraban d'armes. Així mateix, confirma que els 
diferents fronts de paramilitars han deixat grups clandestins sense desmovilitzar i que 
comencen a operar amb altres noms. El govern avalua aquesta situació en la qual també estarien 
compromesos desmovilizats dels fronts Tolová, Bloc Central Bolivar i el Montes de María i asseguren 
que els combatran sense atenuants. RCN-Ràdio, El Tiempo, El Colombiano, 01 i 02/03/06.  
 
La Cort Interamericana de Drets Humans condemna per sisena vegada a l'Estat Colombià, 
aquesta vegada, fent-li responsable per acció o omissió dels seus agents per no adoptar suficients 
mesures de prevenció per a evitar que un grup aproximadament de 60 paramilitars liderats per F. 
Castaño ordenés desaparèixer a 43 habitants de “Pueblo Bello” (Urabá Antioqueño) per venjança del 
robatori de 43 caps de bestiar. La Cort ordena a l'Estat el pagament de 12.000 milions de pesos 
d'indemnització i el reconeixement públic de la seva responsabilitat en els fets, així com el perdó, a 
través de les seves més altes autoritats, a les famílies de les víctimes. El Tiempo, El Colombiano, 
25/02/06. 
 
Les organitzacions indígenes, camperoles, sindicalistes, entre altres, van expressar la seva 
decepció davant l'acord de TLC signat entre el Govern Colombià i EEUU i van alertar davant 
els seus efectes negatius en l'economia del país. L'Organització Nacional Indígena proposa activar 
la mobilització i l'opinió crítica dels ciutadans i anima que expressin el seu descontentament en el seu 
vot en les pròximes eleccions abans que el TLC sigui aprovat en el Senat i en la Càmera de 
representants el 20 de juliol. El Tiempo, 17, 27/02/06, El Espectador, 27/02/06, ONIC, 15, 28/02/06 
ACIN, 28/02/06 . 
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