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El principal ajudant del dirigent paramilitar S. Mancuso, l'ex militar J.Angarita, és assassinat a 
Medellín. Amb aquest ja són quatre els segons al comandament dels més poderosos blocs de les 
autodefenses (AUC) que són assassinats o desapareguts en menys d'un any. A aquesta llista se 
sumen tres dels màxims dirigents -Carlos Castaño, Miguel Arroyave i ‘Doble Zero’- dos advocats i 
380 desmobilitzats. Els lloctinents de primera línia assassinats coneixien de primera mà els vincles 
amb el narcotràfic, la política, els empresaris i les Forces Armades. El Tiempo, 29/12/06  
 
L'estructura urbana de la guerrilla de les FARC a Cali és fortament copejada amb la detenció 
de tres dirigents i la desmobilització de 45 milicians. Aquestes persones eren les responsables de 
l'ofensiva guerrillera que aquest any va assotar a la capital de la Vall del Cauca -causant la mort a 
17 agents de policia i la crema de 18 autobusos- i que va obligar fa dos mesos el trasllat de la 
cúpula de la Policia a aquesta ciutat. Aparentment, la guerrilla pagava a grups delinqüents per a 
realitzar els seus atacs a Cali. Per una altra banda, el primer dia de l'any una incursió de les FARC 
en el municipi de Yarumal (Antioquia) acaba amb la vida de quatre persones, acusades per la 
guerilla de col·laborar amb l'Exèrcit. Semana, 31/12/06; El Tiempp, 03/01/07  
 
El President, A.Uribe, atoriza nous contactes dels països amics (Espanya, França i Suïssa) amb 
les FARC per a reprendre el tema d'un acord humanitari. Segons l'Alt Comissionat per a la Pau, 
L.C.Resterpo, el Govern està disposat a avançar si hi ha una proposta factible amb un gest de 
bona voluntat i sense actes terroristes com cotxes bomba o coses similars. El Tiempo, 21 i 
22/12/06.  
 
La guerrilla de l'ELN allibera a dos policies en el municipi de Samaniego (Nariño) després de 
mantenir-los retinguts durant 25 dies. El Tiempo, 29/12/06  
 
Durant l'any 2006 van ser extraditades per vincles amb el narcotràfic 88 persones: 81 als EUA, 
tres a Espanya i una als Països Baixos. Entre elles es trobaven tres estrangers: una espanyola, un 
francès i un italià. Al llarg de l'administració del President A. Uribe han estat extraditades 436 
persones. El major nombre de lliuraments es va produir l'any 2005, amb 150 casos. El Temps, 
28/12/06  
 
El Govern preveu eradicar manualment 50 mil hectàrees de coca al llarg de l'any 2007, a 
través dels Grups Mòbils d'Eradicació. Durant 2005 i 2006 es van eradicar d'aquesta forma 73 mil 
hectàrees. 1 milió 250 mil hectàrees es mantenen lliures de cultius il·lícits a través de la tasca de 50 
mil famílies que s'han acollit al programa de ‘famílies guardaboscos’. SNE, 03/01/07  
 
Segons la Policia Nacional, durant l'any 2006 el nombre d'homicidis es va reduir a 17.209. 
Aquesta seria la taxa d'homicidis més baixa des de 1987. 400 víctimes eren membres de la força 
pública. La Fundació Seguretat i Democràcia afirma que va créixer l'homicidi en zones de rebrot 
paramilitar i que la principal disminució es va produir en Antioquia. La fundació també comptabilitza 
265 segrests extorsius durant 2006, la xifra més baixa des de 1996. La majoria s'atribueix a la 
delinqüència comuna (37%), seguit de les guerrilles (FARC: 26%; ELN: 16%), dissidències (5%) i 
paramilitars (1%); l'autoria del 15% restant està per establir-se. L'ELN va reduir els segrests en un 
35% respecte a l'any anterior, però els va augmentar en els departaments de Nord de Santander, 
Bolívar, Chocó, Boyacá i Nariño. Fundación Seguridad y Democracia, 31/11/06; SNE, 02/01/07  
 
El Govern incrementa del 23% al 32% la taxa d'interès que els bancs poden cobrar a l'estendre 
microcrèdits a persones amb pocs recursos. Per una altra part, el president i el vicepresident de 
Bancolombia, el principal banc del país, són detinguts acusats d'estafa, utilització indeguda de fons 
captats del públic i operacions no autoritzades amb accionistes. El Tiempo, SNE, 05/01/07  
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