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El Govern i la guerrilla de les FARC semblen estar disposades a negociar. El portaveu de la 
guerrilla, R. Reyes, va rectificar davant dos mitjans de comunicació internacionals la seva postura de 
no negociar amb Uribe, i va anunciar la seva disponibilitat a abordar el tema de l'intercanvi de 50 
persones retingudes per uns 500 guerrillers presos, així com unes possibles converses de pau. 
Davant aquest anunci, el Vicepresident, F. Santos, afirma que el Govern està disposat a negociar, tot 
i que es mostra prudent davant el missatge enviat per Reyes. La guerrilla insisteix en les seves 
condicions de negociacions directes, sense intermediaris, públiques, en territori colombià i després de 
la desmilitarització d'algunes zones. L’Humanité, 27/06/06; El Espectador i Cambio, 28/06/06  

L'exèrcit dóna de baixa a ‘Juan Carlos’, un dels 25 integrants de l'Estat Major de les FARC. Per 
una altra part, un atac guerriller en el sud del departament de Bolívar deixa nou militars morts. El 
Tiempo, 23/06/06; El Universal, 28/06/06  

El portaveu de la guerrilla de l'ELN, F. Galan, anuncia que una quarta persona s'incorporarà com 
delegat en les converses amb el Govern. Es tracta de Juan Carlos Cuellar -‘Comandante López’- 
internat a la presó de màxima seguretat d'Itagüí. El Govern encara no s'ha pronunciat davant aquesta 
possibilitat. El Temps, 25/06/06  

Alguns dels presos paramilitares de la presó d'Itagüí insisteixen en la seva proposta de realitzar un 
desminat d'entre 50 i 100 punts identificats a l'orient d'Antioquia. Per a reforçar la iniciativa, acaben de 
publicar un folletó: Minas, el terrorista perfecto. Desminar, Sí se puede! Segons D. Mejía, president de 
la Corporación Democracia (que agrupa a paramilitares desmobilitzats), la proposta de desminat és 
una de les discussions que els ex caps paramilitares volen desenvolupar amb la societat a la finca 
batejada com Villa Esperanza, al nord de Medellín. El Colombiano, 29/06/06  

El Govern està considerant seriosament suspendre la permanència i replantejar el paper a 
Colòmbia de l'Oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU per a Drets Humans. L'Oficina es va crear en 
1996 arran d'un conveni entre el Govern i l'ONU, subjecte a renovacions periòdiques. Les tensions 
han estat constants i es van intensificar en l'últim cuatrienio per compte de les recomanacions fetes 
per l'organisme en matèria de drets humans. Per la seva banda, la Unió Europea ratifica el seu suport 
a la permanència a Colòmbia de l'Oficina i subratlla la importància que el Govern apoye de forma 
activa i al mateix temps recorri a tota la gamma de serveis que ofereix. El Tiempo, Consell de la UE, 
26/06/2006  
 
El Representant del Secretari General de Nacions Unides sobre els Drets Humans de les Persones 
Desplaçades, W. Kälin, lloa la legislació i la política de suport als prop de tres milions de persones 
desplaçades, però adverteix sobre l’escletxa existent entre el paper i la realitat. Així mateix, expressa 
la seva preocupació pels actes de violència i intimidació contra vàries persones defensores dels drets 
dels desplaçats i líders de comunitats desplaçades i retornades i la manca de respecte per part dels 
actors armats per les persones civils. El Representant enfatiza la preocupació en relació a violació 
dels drets culturals i de terra de les comunitats indígenes i afrodescendientes. UN News, 27/06/06  

La Companyia petroliera nacional ECOPETROL interposa una demanda per set milions de dòlars 
contra la companyia nord-americana Oxy per l'incompliment d'un compromís de pagament dels 
costos derivats de la neteja d'abocaments de cru com conseqüència d'atacs guerrillers sobre 
l'oleoducte de Caño Límón. Es dóna la particular circumstància que ambdues companyies són sòcies 
en l'explotació dels principals jaciments del país. El Espectador, 29/06/06  

Els 3.500 treballadors de l'empresa carbonera nord-americana Drummond aixequen la vaga que 
han protagonitzat durant 31 dies a l'arribar a un acord salarial amb la companyia. Miami Herald, 
23/06/06  
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