
COLÒMBIA SETMANAL, 16 al 22 de juny de 2006 
resum setmanal de notícies sobre el conflicte armat i la construcció de pau 
Escola de Cultura de Pau de la UAB1 
 
 
La nova crisi entre els dirigents paramilitares i el Govern es resol, temporalment, fins que la Cort 
Constitucional publiqui la seva sentència sobre la Llei de Justícia i Pau i es puguin aclarir amb 
precisió l’abast de la mateixa. Segons diversos congressistes, en cas que la sentència no satisfaci les 
aspiracions dels paramilitares, el Govern podria iniciar el tràmit d'una nova llei. D'altra banda, els 
paramilitares han decidit rebatejar la finca on s'han dut a terme les últimes reunions amb el Govern (al 
nord de Medellín) com ‘Villa Esperanza’, a imatge de la ‘Casa de Paz’ que acull al portaveu de l'ELN, 
també a Medellín. Des d'allí es pretén convocar a les distintes expressions de la societat, fins i tot als 
grups armats al marge de la llei, a discutir “una proposta de pau i reconciliación per al país”. Miami 
Herald, 19/06/06; El Tiempo, 20 i 22/06/06  
 
La Procuradoría de la Nació fa públic un ampli informe que posa de manifest diverses deficiències en 
el procés de desmobilització dels grups paramilitares. En primer lloc denuncia que les AUC només 
han lliurat 212 menors d'edat, mentre que el Govern i ONG estimen el nombre entre 2.200 i 5.000. 
La resta hauria estat lliurada directament a les famílies, sense cap tipus d'assistència legal ni 
psicològica, per a evitar majors problemes legals als comandants. El Procurador, E. Maya, també 
emfatitza que la manca de certesa sobre les terres arravassades als camperols constitueix el gran 
obstacle per a assolir una veritable reparació de les víctimes. En aquest sentit, alerta que el Govern 
només ha lliurat una tercera part de les 150.000 hectàrees promeses, en una primera fase, a famílies 
desplaçades. Per una altra part, l'informe qüestiona que els desmobilitzats rebin de promig deu 
vegades més ajuda en metàl·lic que les persones desplaçades. Finalment, l'informe alerta que la 
incidència del consum de drogues entre els reinsertats s'aproxima al 30%. El Tiemps, 16/06/06  
 
Arran de múltiples confessions de persones que busquen beneficiar-se de la Llei de Justícia i Pau, la 
Fiscalia té informació sobre 1.880 cadàvers, víctimes de la violència paramilitar. En les últimes tres 
setmanes s'han trobat 40 en cinc indrets. El Tiempo, 17/06/06  
 
La Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH) reitera i enfatiza la seva preocupació sobre la 
situació dels defensors i defensores de drets humans a Colòmbia arran de l'increment d'amenaces 
que han sofert diverses organitzacions als llarg de les últimes setmanes. CIDH, 16/06/06  
 
La guerrilla de l'ELN demana disculpes a l'alcalde de Samaniego (Nariño) per una recent incursió 
armada en el municipi i anuncia el seu compromís de retirar part de les 1.500 mines que han estat 
sembrant al llarg dels últims cinc anys. El Colombiano, 19/06/06; Cambio, 21/06/06  
 
El 35,5% dels colombians que viuen en l'exterior resideixen en els EUA (1,2 milions), mentre el 23,4% 
(780.000) a Espanya, segons el Departament Administratiu d'Estadística (DANE). Altres països 
d'acollida són Veneçuela, Equador, Canadà, Panamà i Mèxic. En els últims cinc anys han tornat al 
país 51.342 colombians. El Colombiano, 15/06/06  
 
 
 
COLÒMBIA-VENEÇUELA: Les FFAA de Veneçuela desplegaran sis mil efectius a la zona 
fronterera amb Colòmbia a fi de combatre la presència de grups subversiuos i minimitzar els 
problemes que s'hi originen. Així mateix està prevista l'adquisició de 20 avions, diversos helicòpters i 
la instal·lació de dos radars. El Universal, 17/06/06 
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