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La Constitució de 1991 compleix 15 anys de la seva promulgació i els diferents grups polítics 
ho commemoren realitzant diversos balanços on ressalten la seva importància política per 
introduir diferents innovacions com la instauració de l'Estat Social de Dret i d'una democràcia 
participativa, el reconeixement d'un pais pluriétnic i multicultural i la creació de noves 
institucions com la Fiscalia, la Defensoría del Poble, la Cort Constitucional i l'Acció de Tutela. 
L'expresident de l'Assemblea Constituent, A. Navarro, assenyala que entre les 22 reformes a la 
Constitució aprovades fins al moment, la més inconvenient va ser la reelecció presidencial 
perquè introduïx el desequibri entre els poders públics. El President A. Uribe aprofita per a 
anunciar que presentarà al Congrés una iniciativa de reforma a l'Acció de Tutela perquè deixi 
d'aplicar-se en les sentències judicials. El Tiempo, 02/07/06.  
 
La Cort Interamericana de Drets Humans assumeix el cas de l'extermini de la “Unión 
Patriòtica” després que les víctimes representades per la Corporació Reiniciar trenquessin 
les relacions amb l'Estat Colombià que buscaven arribar a l’Acord Amistós. El cas de 
l'anihilament violent del partit polític sorgit dels acords de treva entre el Govern i les Farc en 
1984 va suposar l'assassinat de més de 3 mil militants, regidors, diputats, senadors i dos 
candidats presidencials a les mans de l'aliança de forces militars i paramilitars. En 1997 la 
Corporació Reiniciar va presentar el cas a la Comissió Interamericana de Drets Humans i en 
2001 es va instal·lar el grup de treball per a la recerca de l'Acord Amistós. Segons denúncia 
Reiniciar, durant el Govern de A. Uribe continuen els assassinats i desaparicions amb xifres de 
136 i 38 respectivament. Rebelión, 03/07/06. 
 
La Llei de Justícia i Pau, als beneficis de la qual busquen acollir-se els paramilitars 
desmobilitzats, està produint el descobriment de fosses comunes i el balanç de 
desapareguts durant la llarga guerra colombiana. La Fiscalia xifra de 9 mil el nombre de 
persones desaparegudes en el departament de Cundinamarca arrel de les fosses comunes 
desenterrades així com troba 34 cadàvers en Serra Nevada de Santa Marta i calcula 
l'existència de més de 200 en la regió. El Comitè Regional de Drets Humans de 
Barrancabermeja registra 1000 desapareguts en la ciutat petroliera durant els últims cinc anys. 
L'Associació de Familiars de desapareguts calcula en més de 7 mil els afectats en tot el país i 
l'Associació de Víctimes del Terrorisme d'Estat lliura a la Fiscalia el llistat de 8 mil persones 
desaparegudes i 10 mil assassinades durant aquests últims deu anys. Mentrestant, el president 
de la Comissió Nacional de Reparació i Reconciliació, E. Pizarro, denuncia que paramilitars 
desmobilitzats estan destruint evidències dels seus crims al remoure fosses comunes i llençar 
els cadàvers als rius. El Tiempo, 04/07/06.  
 
La Justícia Penal Militar ordena la detenció de 18 militars acusats de 29 assassinats de 
civils en el Departament d’Antioquia presentats com guerrillers morts en combat. L'Oficina de 
l'Alta Comissionada de l'ONU per als Drets Humans registra més de 300 casos similars 
d'execucions extrajudicials en quatre anys que comprometen a soldats de la Setena Divisió de 
l'Exèrcit. La Fiscalia General de la Nació sol·licita que els casos siguin remesos a la seva Unitat 
de Drets Humans enmig del debat sobre la necessitat de reformes a la Justícia Penal Militar 
amb la finalitat de superar la impunitat dels violadors dels Drets Humans. El Tiempo, 05/07/06; 
El Colombiano, 06/07/06.  
 
La comunitat indígena Wayúu, situada en els Departaments del Cesar i la Guajira, presenta 
un informe al Relator Especial de Nacions Unides per als Refugiats i Desplaçats Interns, 
W. Kalin, on denuncia la seva greu situació de desplaçament. Assenyala als grups paramilitars 
com responsables i alerta davant la seva consolidació en la Mitjana i Alta Guajira que, a pesar 
de les desmobilitzacions, continuen operant com exèrcits privats, sicaris i pistolers i controlant 
les més significatives activitats dels circuits comercials i econòmics de la regió. Actualitad 
Etnica, 30/06/06. 
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