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El president de la Comissió Nacional de Reparació i Reconciliació, E Pizarro, afirma que hi 
ha, almenys, 7 mil casos de desapareguts sense identificar. Aquesta xifra podria augmentar 
amb les troballes de nombroses fosses comunes en els departaments de la costa nord on els 
paramilitars tenien extensos territoris sota el seu control. E. Pizarro fa un cridat a l'Estat perquè 
les desaparicions no quedin en la impunitat ni en el misteri. El Colombiano, 18/07/06.  
 
ACNUR alerta davant la crisi humanitària existent en el Urabá Chocoano i en la zona rural 
de Ricaurte (Nariño) on des de fa una setmana milers de civils es desplacen i, uns altres, 
estan atrapats enmig de combats entre l'exèrcit i les FARC. Aquesta situació afecta, 
particularment, als grups indígenes i afrocolombianos de la zona. ACNUR, 18/07/06; CRIC, 
17/07/06; El Tiempo, 20/07/06.  
 
Les FARC incursionen en Ríosucio ( Chocó) i assassinen, almenys, a 10 treballadors 
maderers. Segons A. Rangel, es tracta d'un patró habitual que aquest grup ve aplicant en 
antigues zones “paras” de matança de comunitats suposadament properes a les autodefenses 
amb la finalitat de dominar la zona, i per tant, el negoci de la coca. El Tiempo, 16/07/06.  
 
El director del Departament d'Intel·ligència Judicial de la Policia Nacional de Colòmbia, O. 
Naranjo, revela que la policia té identificats a prop de 700 excombatients desmobilitzats 
dels grups paramilitars que han tornat a la il·legalitat, conformant grups delinquencials i de 
narcotraficants. Afirma que aquest nombre de persones se suma als 536 desmobilizats que han 
estat capturats, per cometre actes delinquencials després de l'abandó d'armes i desmobilització. 
El Colombiano, 19/07/06.  
 
El portaveu de les FARC, R. Reyes, sol·licita a la UE esborrar al seu grup de les llistes 
terroristes. En la carta dirigida al President de la UE i, simultàniament, a l'actual Primer 
Ministre de Finlàndia, M. Vanhanen, el cap guerriller convida a aquest organisme europeu a 
cooperar en la recerca de camins per a la pau a Colòmbia. Anncol, 20/07/06.  
 
El Consell d'Estat habilita a Ecopetrol per portar a terme el seu projecte d'exploració 
petrolier Sirirí-Catleya en territori indígena U’wa, sempre que compleixi amb tots els controls 
ambientals exigits per la llei i el Govern consideri injustificada la inassistència d'aquesta 
comunitat indígena a les nombroses reunions ja organitzades de consulta prèvia tal com marca 
la llei 21. Després de 14 anys de conflicte d'interessos, el Govern aconsegueix impulsar el seu 
projecte petrolier buscant satisfer el consum nacional durant els pròxims anys. Mentre, els U’wa 
alerten davant l'impacte negatiu d'aquest projecte en les seves vides en equilibri amb 
l'ecosistema. Actualidad Etnica, 18/07/06.  
 
La Trobada Internacional de Solidaritat per l'Objecció de Consciència aglutina a joves de 
diferents països en Bogotá para analitzar les alternatives polítiques, jurídiques i socials de 
reconeixement de l'objecció de consciència en el país i concretar estratègies 
d'acompanyament internacional per a aquells joves colombians objectors en risc de 
reclutament. El servei militar i la possessió de la targeta militar per a aconseguir un contracte 
laboral són obligatoris per als joves colombians majors de 18 anys. L'Aseamblea Nacional de 
Objectores y Objectoras de Consciencia Colombiana; Indymedia, 20/07/06 
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