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Un greu escàndol esquitxa a les FFAA davant la possibilitat que dos oficials hagin estat implicats en 
diversos muntatges de presumptes atemptats que posteriorment eren atribuïts a la guerrilla de les 
FARC. Aquest episodi se suma a la llista de comportaments irregulars de membres de l'exèrcit 
destapats al llarg dels últims mesos, que inclouen casos de robatoris, tortures, assassinats i vinculació 
amb el narcotràfic. El President, A. Uribe, defensa la presumpció d'innocència dels oficials involucrats, 
davant la possibilitat que es tractés d'una operació secreta d'intel·ligència. Cambio, 10/09/06; Miami 
Herald, 12/09/06  
 
La guerrilla de les FARC adreça una carta a la Cimera de Països No Alineats en la qual sol·licita 
la seva col·laboració en la solució del conflicte armat a Colòmbia i es mostra disposada a enviar a 
emissaris a qualsevol país interessat o a rebre delegacions internacionals en els seus campaments. 
Per la seva banda, el Vicepresident, F. Santos, que encapçala la delegació colombiana a L'Havana, 
expressa els seus agraïments al Govern cubà per la seva col·laboració en els contactes de pau amb 
la guerrilla de l'ELN. Santos també afirma que el Moviment de No Alineats ha de fer un contrapes als 
fons, els Estats i els organismes internacionals “que estan constituint una nova modalitat d'intervenció 
dels EUA”. FARC, 11/09/06; BBC, 12/09/06; Terra, 13/09/06  
 
Un col·lectiu de presos guerrillers i paramilitares tancats a la presó de màxima seguretat d'Itagüí 
(Antioquia) lliuren a la Governació i a membres de la Comissió Nacional de Reparació i Reconciliació 
un mapa amb la ubicació de les mines sembrades a l'orient del departament. El mapa no es farà 
públic per problemes de seguretat, doncs la proposta dels presos no està avalada pel Comandament 
Central de l'ELN ni pel Secretariat de les FARC. Per una altra part, al llarg de l'any 2005, per primera 
vegada el nombre de víctimes per explosió de mines antipersona a Colòmbia (1.100) supera a 
Cambodja (875) i Afganistan (848). Segons un informe de la Campanya Internacional per a 
l'Eliminació de Mines Antipersona, les FARC “continuan essent el major sembrador de mines en el 
país, i un dels majors en el món”. Un de cada tres accidents ocorre en el departament d'Antioquia. El 
Tiempo, 14/09/06  
 
El Govern i l'ONU acorden prorrogar un any més el mandat actual de l'Oficina a Colòmbia de 
Drets Humans. Durant aquest temps es buscarà un acord per a modificar el mandat. Colprensa, 
12/09/06  
 
L'historiador G. Sanchez rep l'encàrrec, per part de la Comissió Nacional de Reparació i 
Reconciliació, de dirigir una Comissió Històrica per a començar a esclarir la veritat del conflicte a 
Colòmbia. L'objectiu és esbrinar, amb base en els relats de les víctimes, què va passar, per què i qui 
en va ser responsable. La tasca de la Comissió, que té un termini inicial de dos anys per a treballar, 
podria donar lloc a una Comissió de la Veritat. El Tiempo, 09/09/06  
 
Noves revelacions del computador confiscat al dirigent ‘Jorge 40’ demostren que els paramilitares 
van participar activament en la campanya de diversos congressistes escollits al març passat a la 
Costa Atlàntica. Aparentment, ‘Jorge 40’ controla des de fa anys els departaments de Cesar, 
Magdalena, La Guajira i bona part de l'Atlántico. Semana, 10/09/06  
 
El Govern arriba a un acord amistós amb el Consorcio del Magdalena Medio (COMMSA), pel qual 
rebrà 95 milions de dòlars per l'incompliment del contracte per a construir 621 km de carreteres. 
Entre les empreses que conformen el consorci es troben les espanyoles Sacyr i ACS. Semana, 
10/09/06  
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