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El Cim Social Itinerant que porten a terme organitzacions de camperols, indígenes i 
afrodescendientes des del 15 de maig rep el suport internacional, tant d'organitzacions 
indígenes de tot el món participants en el 5º període de sessions del Fòrum Permanent per 
a les Qüestions Indígenes de l'Organització de Nacions Unides a Nova York, com des de 
Barcelona on diferents organitzacions socials van realitzar una asseguda de solidaritat 
enfront de l'edifici de la Generalitat. Aquest acte de mobilització pacífica denuncia 
l'incompliment dels compromisos governamentals assumits amb aquests sectors 
respecte a terres, educació i salut,  rebutja el Tractat de Lliure Comerç amb Estats Units 
que afecta negativament la soberania i la dignitat dels pobles i s'expressa en contra la 
reelecció del president A. Uribe i per una sortida negociada al conflicte armat intern. Les 
autoritats de l'exèrcit i policia dels departaments del Cauca i Nariño arremeten 
violentament contra 20.000 manifestants que bloquegen la carretera panamericana resultant 
entorn a 100 ferits, 30 detinguts, una infinitat de desapareguts, així com un indígena i un 
camperol morts. L'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans 
recorda que l'ocupació de la força pública ha de respectar els principis internacionals, incloent 
l'ocupació d'armes de foc contra la població civil. El Colombiano, 17/05/06; ONIC, 17/05/06, 
OACNUDH, 17/05/06.  
 
La Central Unitària de Treballadors denúncia noves amenaces contra dirigents sindicals de 
Sintrainal en Barranquilla pel grup paramilitar Mas i contra els sindicalistes negociadors d'un 
plec amb l'empresa multinacional Drumond que explota el carbó en La Loma (Cesar). 
Igualment el rector de la Universitat de Antioquia denuncia amenaces de grups paramilitars 
contra professors, estudiants i treballadors del centre acadèmic. CUT, 16/05/06, Caracol, 
17/05/06.  
 
Les Farc rebutgen la recent proposta del president A. Uribe d'ampliar la zona per a 
l'intercanvi humanitari que permeti l'alliberament de 60 polítics, soldats i policies en el 
seu poder a canvi de la llibertat de rebels presos. Aquesta proposta ja va ser suggerida el 
passat desembre pels governs de Suïssa, Espanya i França. L'escamot considera l'oferta de A. 
Uribe un acte de propaganda electoral en el marc de la campanya política que pot beneficiar la 
seva reelecció com president per al pròxim període 2006-2010 i ratifica que amb A. Uribe 
reelegit no haurà intercanvi humanitari ni negociacions de pau. Rcn ràdio, 17/05/06.  
 
El Govern colombià de A.Uribe anuncia la seva intenció de vincular al país a l'OTAN a 
proposta del Govern d'Estats Units de qui és el seu principal aliat en la regió. Aquesta 
iniciativa és considerada per analistes com un factor addicional de provocació arran de les 
tensions entre Estats Units i Veneçuela i la decisió d'aquesta última d'oposar-se als tractats de 
lliure comerç amb Estats Units, retirar-se de la CAN i estimular processos d'integració 
energètica així com el tractat de comerç entre els pobles ALBA. El senador R. Pardo valora la 
proposta com un error estratègic de Colòmbia En Amèrica Llatina l'únic precedent és el 
d'Argentina durant el Govern de C. Menen. El Tiempo, 14/05/06.  
 
El Secretari General de la OEA, J.M. Insulza, anuncia la duplicació de la grandària de la 
missió de la MAPP-OEA per al seguiment de la desmobilització paramilitar i la definició 
d'una major independència enfront del Govern.  Malgrat aquestes millores, J.M. Insulza 
admet que la disminució de la violència no oculta la recomposició del paramilitarisme en nous 
grups ja que els processos de desmobilització no són lineals sinó que de tot grup dissolt poden 
existir integrants que continuïn delinquint. El Tiempo, 13/05/06. 
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