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El més visible i investigat dirigent dels grups paramilitars Autodefenses Unides de Colòmbia (AUC), S. 
Mancuso, confessa haver ordenat 15 massacres i s'atribueix la responsabilitat de l'assassinat de 
336 persones. Així mateix, relata com oficials de les diferents forces de seguretat transportaven a 
paramilitars en els seus camions, elaboraven llistes per a massacres i assassinats selectius, entrenaven 
a les AUC en les seves casernes i els lliuraven armes. Malgrat la dramàtica revelació realitzada en el 
marc de l'aplicació de les disposicions de la Llei de Justícia i Pau, fonts judicials i familiars de víctimes 
afirmen que els assassinats reconeguts no arriben al 5% dels homicidis que un sol dels blocs que 
comandava, el Catatumbo, va cometre entre 1999 i 2004, xifrats en 7,300 segons la Policia. En el marc 
d'aquestes confessions, Mancuso lliura a la Fiscalia el document que al juliol del 2001 van signar 11 
congressistes, 2 governadors, tres alcaldes, diversos regidors i funcionaris públics convocats per 
Mancuso i altres dirigents de les AUC per a plantar les bases per a convertir les AUC en un actor polític 
per a negociar amb el Govern. La publicació de la llista de persones signants ha generat un nou episodi 
de crisi en els diferents partits polítics implicats, que encara no han pres una decisió sobre la seva 
postura al respecte. El Ministre de l'Interior i dirigent del Partit Conservador, C.H. Sardi, minimitza el fet 
assenyalant que “no hi ha res impropi” en el document i que “es podria confirmar”. En canvi, l'ex Fiscal 
General de l'Estat, A. Gómez, afirma que el pacte configura dos delictes: omissió de denúncia i 
complicitat amb grups criminals. En aquest ordre d'esdeveniments, l'ex alcalde de Valledupar, V. Ochoa, 
acusa al germà de la Canceller, A. Araújo, de segrestar al seu germà per a beneficiar-se de la seva 
absència en les eleccions de 2002. Per una altra part, el Govern, la Cort Suprema i la Fiscalia 
decideixen que les declaracions dels paramilitars podran ser transmeses per televisió, responent 
així a un clam de víctimes i grups de drets humans que havien qüestionat la falta de transparència del 
procés. The Guardian, 17/01/07; El Tiempo, 18, 20 i 22/01/07; Semana, 15 i 22/01/07  
 
F. Galán, portaveu des de fa 16 anys de la guerrilla de l'ELN, rep la llibertat condicional després 
d'haver complert les tres cinquenes parts dels 24 anys en presó als quals va ser condemnat per rebel.lió 
i altres delictes. Des de fa més d'un any, en el marc de la Casa de Pau a Medellín, Galán ha ocupat un 
paper clau d'enllaç per a les converses exploratòries que duen a terme el Govern i l'ELN. Per la seva 
banda, la més recent editorial de l'ELN expressa el desig de la insurrecció d'arribar a un acord d’alto al 
foc i cessament d'hostilitats temporal bilateral, en el marc de la cinquena ronda de converses amb el 
Govern que s'ha de celebrar pròximament. Voces, 22/01/07: Semana, 24/01/07  
 
La Guàrdia Indígena del Cauca reté i desarma a 12 soldats en el municipi de Florida, després que 
aquests disparessin contra un autobús, causant la mort al conductor i ferint a tres infants i una dona. El 
comandant de l'Exèrcit va demanar disculpes davant una desgràcia que, segons diverses organitzacions 
socials, ha anat precedida de diverses agressions de la força pública contra la població civil en una zona 
que les FARC exigeix desmilitaritzar per a negociar un acord humanitari. Miami Herald, Red de 
Hermandad, 24/01/07  
 
L'Alt Comissionat de Nacions Unides per als refugiats (ACNUR) anuncia la creació de dues noves 
seus, a Villavicencio i a Medellín, per a donar cobertura al persistent flux de població desplaçada. 
Durant l'any 2006 es van veure forçades a desplaçar-se entre 100.000 i 200.000 persones, segons les 
fonts. Per una altra part, ACNUR considera que Equador necessita més solidaritat internacional per a 
acollir als aproximadament 250.000 colombians que han buscat refugi en el país veí. El Universo, 
17/01/07; El Espectador, 21/01/07  
 
El Relator Especial sobre els Drets de la Dona de la Comissió Interamericana de Drets Humans visita 
Colòmbia, un any i mig després de la seva última estada en el país. El 75% de la població desplaçada 
són dones i nens, entre els quals les indígenes i afrodescendents estan desproporcionadament 
representades. Per una altra part, el Valle del Cauca es converteix en el segon departament, després 
d'Antioquia, en crear una Secretaria per a protegir els drets de la dona. L'objectiu és impulsar polítiques 
departamentals que permetin la inclusió i participació de les dones en la regió. El Tiempo, 11 i 16/01/07  
 
El principal comandant del reducte de l'Exèrcit Revolucionari del Poble (ERP), ‘Gonzalo’, mor en un 
enfrontament amb l'Exèrcit. ‘Gonzalo’, conegut en la regió del Tolima com el tsar del segrest s'havia 
escapolit en dues ocasions de la presó. Per una altra part, el cap paramilitar del front ‘Cacique Pipintá’ -
un dels dos grups que no s'han desmobilitzat- és capturat a Medellín. El Tiempo, 21/01/07  
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