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La guerrilla de les FARC acaba amb la vida de 12 militars que anaven a donar suport a tasques 
d’eliminació manual de plantes de coca a la vora de la Serralada de La Macarena. Des que el 
President ordenés una operació d’eliminació manual en aquesta zona de reraguarda de la guerrilla, el 
passat mes de gener, La Macarena s'ha convertit en un dels principals epicentres del conflicte. En un 
altre indret del país, Arauca, les organitzacions socials denuncien a les FARC per l'assassinat d'un 
regidor del municipi de Arauquita. D'altra banda, les FARC alliberen a un ciutadà alemany, L. 
Hintze, que tenien segrestat des de fa cinc anys, després de gestions dels governs d'Alemanya i 
Colòmbia, la Creu Roja Internacional i l'Església Catòlica Colombiana. 16 ciutadans estrangers es 
troben segrestats actualment a Colòmbia. Hintze era un dels tres alemanys segrestats en el món, els 
altres dos estan en Iraq. El Tiempo, 05/04/06 
 
L'Alt Comissionat de l'ONU per als Refugiats (ACNUR) adverteix sobre una emergència 
humanitària a les comunitats indígenes de Colòmbia a causa del conflicte armat. Segons 
ACNUR, els grups indígenes més antics i petits podrien extingir-se. En aquest sentit, l'Organització 
Nacional Indígena (ONIC) denúncia nous assassinats per part de les FARC, en aquesta ocasió de 
dos professors en el departament de Chocó, que han provocat el desplaçament de 1.600 indígenes. 
ACNUR, 05/03/06; BBC i El Temps, 04 i 06/04/06 
 
El Govern reitera el seu rebuig a possibles diàlegs regionals amb les FARC mentre la guerrilla no 
declari un cessament d'hostilitats. El Ministre d'Interior, S.Pretelt, opina que els alcaldes o regidors 
“estan molt lluny de qualsevol possibilitat” d'obtenir quelcom diferent a “sotmetre's a les exigències de 
la guerrilla”. Davant aquesta negativa i les amenaces de l'escamot, onze regidors del departament del 
Tolima decideixen renuinciar. El Universal, 03/04/06 
 
El President de Colòmbia, A.Uribe, sorprèn al país amb l'anunci d'un nou impost de guerra que 
recaurà sobre els sectors més benestants de la societat, destinat a finançar les necessitats 
d'equipament militar. Tot i que els detalls encara són desconeguts, la mesura indica una preparació 
per a la previsible disminució de recursos del Pla Colòmbia. El Espectador, 02/04/06 
 
L'ONG Medios para la Paz publica un manual sobre cubriment periodístic del desplaçament 
forçat que brinda elements clau per a analitzar, cobrir i entendre aquest flagel i pretén cridar l'atenció 
sobre la importància d'un periodisme responsable en temps de conflicte armat. El Tiempo, 03/04/06 
 
En celebrar-se el Dia Internacional per a la Sensibilització sobre Mines Terrestres i l'Assistència 
contra les Mines, diversos organismes adverteixen que aquest país, amb 1.060 víctimes en 2005 
(entre morts i ferits), ocupa ara el trist primer lloc de casos deguts a aquestes armes, seguit per 
Cambotja i Afganistan. Colòmbia va ratificar en 2001 la Convenció d'Ottawa, que proscriu les mines; a 
l'octubre de 2004 l'Estat va destruir les últimes 6.814 mines emmagatzemades per les Forces 
estatals. Des de 1990 fins a la data s'han comptabilitzat 4.804 víctimes (479 nens): 1.167 morts i 
3.637 ferits. EFE, 04/04/06 
 
 
COLÒMBIA – CUBA: Una delegació del Govern colombià, encapçalada per la Canceller i 
acompanyada per l'Alt Comissionat de Pau, es desplaça a Cuba amb la missió d'agraïr al President 
F.Castro el fet de permetre que a l’illa es desenvolupin els diàlegs de pau amb els rebels de l’ELN. 
Miami Herald, 30/03/06. 
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