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El cap paramilitar del bloc “Elmer Cárdenas” de les AUC, “El Alemán”, reconeix la seva 
participació en les massacres i desplaçaments de les comunitats camperoles, indígenes i 
afrodescendents de Urabá i “Rio Atrato” en territoris de Antioquia i Chocó. També reconeix 
l'expropiació dels predis camperols per les AUC però assenyala als grans empresaris 
antioquenys com els majors beneficiats per als seus projectes de palmell africà en les terres 
arravasses a les comunitats. Assenyala als comerciants, transportadors, ramaders i empresaris de la 
zona com financiadores d'aquest grup il·legal. El Tiempo, 01/05/06; El Colombiano, 03/05/06.  
 
Soldats de la Brigada Mòbil No.12 de l'Exèrcit colombià realitzen una massacre de camperols 
en el municipi de San Juan de Arama, Meta. Enmig d'un operatiu militar de registre i control, els 
militars disparen contra habitatges civils on resulten assassinades 10 persones, la majoria nens, i són 
detingudes i desaparegudes diferents persones. Reiniciar, 24/04/06.  
 
Els combats entre Exèrcit i FARC en el Departament de Nariño produïxen el desplaçament de 
quatre mil persones en el municipi de “Policarpo”. La greu crisi humanitària es complica amb 
l'assassinat de nou persones d'aquest municipi, entre elles quatre indígenes de la comunitat Awa. 
Segons ACNUR més de 38.000 persones han estat desplaçades en Nariño des de 1996. Acnur, 
28/04/06.  
 
Els indígenes de la comunitat Barí de la regió del Catatumbo en la frontera amb Veneçuela 
denuncien enfront de les oficines de Ecopetrol i del Ministeri del Medi ambient en Bogotá 
l'afectació de la comunitat per l'explotació del pou petrolier “Alamo I” en els seus territoris i la 
pressió que són sotmesos per l'Exèrcit que protegeix el pou. Aquest territori,  anomenat Socbacayra, 
és zona ancestral dels indígenes Motilón- Barí reduïts actualment a una ètnia de 3 mil persones. 
Actualidad Etnica, 04/05/06.  
 
En el dia mundial de la llibertat de premsa la Fundació per a la Llibertat de Premsa denuncia un 
increment de violacions a la llibertat de premsa durant el període electoral. Durant el present 
any són 42 les violacions contra periodistes amb l'amenaça com pràctica recurrent i la impunitat 
contínua regnant en els casos de periodistes assassinats. Així mateix, Reporters Sense Fronteres, en 
la seva llista de depredadors de la llibertat de premsa manté a grups armats colombians com les AUC 
i les FARC. L'ONG “Medios para la Paz”, guardonada amb l'I Premi Catalunya a la Llibertat 
d'Expressió, reconeix que enfront de les amenaces i persecusió la premsa colombiana aplica la 
autocensura. El Colombiano, 03/05/06.  
 
L'Exèrcit desallotja violentament l'asseguda pacífica de 500 pobladors al capdavant de 
l'ajuntament del Municipi de “Morales” (Cauca) ocasionant 10 indígenes Nasa ferits i 48 persones 
detingudes entre camperols, afrodescendents i indígenes. Segons el Consell Regional Indígena 
Colombià (CRIC) aquesta acció pretenia exigir el compliment de l'acord signat en 1986 on l'Estat 
Colombià es comprometia a compensar els danys causats per la implementació de la 
hidráhulica (construcció represa de Salvajina), així com també expressar el rebuig d'una nova 
desviació de riu, el riu Ovelles, amb la finalitat de nodrir aquesta represa. Actualment aquest 
projecte és impulsat per Unió Fenosa amb el permís del govern colombià a pesar de l'existència 
d'un estudi que mostra la seva negativa repercussió en les comunitats interetnicas i en l’ecosistema 
de la zona. Actualidad Etnica, 28/04/06, Cabildo Cerro Tijeras, 02/05/06.  
 
COLÒMBIA-EEUU  
 
El Congrés d'Estats Units aprova 15,4 milions de dòlars per a la desmobilització de les AUC 
condicionats a la cooperació colombiana en l'extradició dels líders paramilitars. Aquests 
recursos seran destinats a l'enfortiment de l'aparell judicial, a la reparació de les víctimes i a la 
reinserció dels combatents de les AUC. El Temps, 04/05/06. 
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