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La Diòcesi de Quibdó (Chocó) presenta una proposta d'agenda de pau regional davant el 
Coordinador del sistema de Nacions Unides a Colòmbia, B. Moro, i diversos ambaixadors. La 
presentació va tenir lloc en ocasió de la convocatòria per als premis del present any, que seran 
atorgats el pròxim mes d'octubre. La Diòcesi, guanyadora de l'edició anterior, reitera també les seves 
denúncies sobre el desplaçament forçós de la població camperola de la vora del riu Atrato, la 
connivència de la força pública amb els paramilitares i els impactes socials i ambientals dels projectes 
de desenvolupament agroindustrial. L'any passat es van detectar 254 iniciatives de pau, 80 processos 
locals d'assemblees constituents i 19 programes de desenvolupament. El Colombiano, El Tiempo, 
06/06/06. 
 
Els empresaris colombians estan disposats a recolzar una negociació amb la guerrilla de les 
FARC, segons el president de l'Associació Nacional d'Industrials (ANDI), L.C.Villegas. L'empresari va 
recordar que fins i tot amb altres presidents han participat en molts processos d'acostament amb la 
guerrilla. El Universal, 01/06/06 
 
La Comisión Humanitaria para el Desminado de Antioquia buscarà reunir-se amb el Vicepresident, F 
Santos, per a definir si el Govern li dóna via lliure a una proposta de desminat humanitari a l'orient 
del departament. La proposta és una iniciativa del Grupo Humanitario de Itagüí, integrat per 
presos de les guerrilles de l'ELN i les FARC, així com paramilitars. El grup està a l'espera de la 
resposta de l'Executiu per a lliurar les coordenadas precises de 10 zones del departament que tenen 
camps minats. L'Assessor de Pau d'Antioquia, J.Fajardo, aclareix que els homes de l'ELN i les FARC 
que fan part del Grup no representen els interessos dels seus respectius grups armats ni pretenen 
entorpir un eventual procés d'acostament amb ells. El Colombiano, 05/06/06 
 
Les tres principals organitzacions sindicals, els representants dels empresaris i el Govern arriben a un 
acord tripartit pel qual l'Organització Internacional del Treball (OIT) tindrà presència permanent en 
el país. L'acord és un resultat important després que l'OIT hagi discutit al llarg de 20 anys els 
mecanismes per a protegir els drets dels treballadors a Colòmbia. Més de dos mil sindicalistas han 
estat assassinats durant els últims deu anys. CIOSL, 02/06/06 
 
Una fiscal de drets humans que investiga l'assassinat l'any 2001 de dos sindicalistas de la 
companyia minera nord-americana Drummond, sol·licita la col·laboració d'un ex agent dels serveis 
d'intel·ligència que ha declarat haver estat testimoni presencial del lliurament de diners per part del 
president de l'empresa a intermediaris d'un front paramilitar per a assassinar als sindicalistas. El 
testimoni en qüestió, R. García, retingut a la presó de Bogotá per càrrecs de corrupció, va desvetllar 
l'any passat unes suposades aliances del llavors director de l'agència d'intel·ligència DAS amb el cap 
del Bloque Norte de les autodefenses. Miami Herald, 01/06/06 
 
Membres del resguardo indígena Kogui-Malayo-Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta 
construeixen un nou assentament per a 1.300 persones als peus de la Serra, en un intent de 
recuperar el territori que els havien guanyat els colons o que havien deixat perquè paramilitares, 
narcos i guerrilles els havien arraconat a la muntanya. És el poble arhuaco i kogui més proper als 
cascos urbans dels homes blancs. Segons el Governador del resguardo, edificar el poblat és una 
forma de mostrar-li a l'home blanc on comença el territori indígena. Amb tot, els colons també podran 
fer servir el centre de salut i el centre educatiu que s'estan construint. El Tiempo, 29/05/06 
 
El 25 de maig es va dur a terme en Bogotá la quarta reunió entre entitats estatals i el poble indígena 
wiwa per a avaluar el procés d'implementación de les mesures cautelars de protecció decretades 
al febrer del 2005 per la Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH). L'increment d'assassinats 
d'indígenes wiwa va motivar a la CIDH a prendre aquesta mesura extraordinària d'obligat compliment 
per a l'Estat. Actualidad Étnica, 02/06/06 
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