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Conclou a L'Havana la cinquena ronda de converses exploratòries entre el Govern i la guerrilla de l'ELN 
sense que les parts hagin fet públic el contingut de les mateixes. La delegació de la guerrilla va estar 
encapçalada per P. Beltran, en substitució del dirigent militar, A. García. Per una altra part, la Cort Suprema de 
Justícia ratifica una condemna de 40 anys de presó contra la cúpula de l'ELN per la voladura d'un oleoducte 
l’any 1998 que va causar la mort a 84 persones a la població de Machuca (Antioquia). El Tiempo, 05/03/07; El 
Espectador, 07/03/07  
 
La Cort Suprema i la Fiscalia ordenen l'arrest d’A. Araújo, ex ministre i pare de la canceller que va haver de 
dimitir recentment, acusat de vincles amb grups paramilitars. L'ex director dels serveis d'intel·ligència (DAS), J. 
Noguera, també és detingut sota els mateixos càrrecs. D'altra banda, el governador del Valle, A. Garzón, 
defensa que la veritat no necessàriament ha de significar càstig i fa una crida a tots els partits polítics per a 
acordar un pacte polític que garanteixi tota la solidesa democràtica al present i al futur de Colòmbia. BBC, 
23/02/07; Gobernación del Valle, 01/03/07; BBC, El Tiempo, 03/03/07  
 
Unes 1.600 persones de 11 municipis d'Antioquia assisteixen a la primera jornada d'atenció a víctimes dels 
paramilitars que s'organitza en el país. Diverses institucions de l'Estat van organitzar un circuit per a poder 
atendre denúncies, sol·licituds de reparació, oferir assistència legal, etc. El Tiempo, 25/02/07  
 
Un fiscal crida a declarar a 69 militars per la massacre de vuit camperols que es va produir a la Comunitat de 
Pau de San José d'Apartadó (Antioquia) al febrer de 2005. Malgrat que no es tracta d'una acusació formal, 
els militars han estat vinculats no només per homicidi, sinó per terrorisme; en aquest cas, terrorisme d'Estat. 
Semana, 24/02/07; New York Times, 01/03/07  
 
El Govern enfronta deu noves audiències a la Comissió Interamericana de Drets Humans, amb la qual cosa 
són ja 158 els casos que involucren a l'Estat. A l'audiència sobre l'assassinat del senador de la Unió 
Patriótica, M. Cepeda, l'Estat reconeix, en un fet sense precedents, la seva responsabilitat. El Tiempo, 04 
i 06/03/07; El Colombisno, 07/03/07  
 
Cinc membres de les FFAA compleixen nou anys en mans de la guerrilla de les FARC. Per una altra 
part, familiars de polítics segrestats sol·liciten davant la Comissió Interamericana de Drets Humans que 
intervingui per a evitar intents de rescat militar per part del Govern. Al seu torn, el subsecretari d'Estat d'EUA 
per a l'hemisferi sorprèn amb unes declaracions favorables a un acord humanitari amb les FARC. El Tiempo, 
03, 06 i 07/03/07  
 
El dirigent del Polo Democràtico, G. Petro, es reuneix a Washington amb el Secretari General de l'OEA, J.M. 
Insulza, per a demanar l'aplicació de la Carta Democràtica per a protegir a l'oposició de l'hostil clima que 
viu el país i que, segons ell, és estimulat pel propi President Uribe. El Tiempo, 06/03/07  
 
La Procuraduría General de la Nació anuncia l'inici d'un treball per a difondre les recomanacions formulades 
a Colòmbia per part del Comitè de la Convenció sobre Eliminació de totes les Formes de Discriminació 
contra la Dona (CEDAW). Procuraduría, 08/03/07  
 
Un jutge federal dels EUA decideix que la filial colombiana de l'empresa Drummond, amb seu a Alabama, 
haurà de respondre com còmplice en l'assassinat de tres sindicalistas en 2001. Diversos congressistes 
nord-americans han expressat el seu rebuig al fet que se signi un tractat de lliure comerç amb Colòmbia 
mentre perduri la impunitat. Durant 2006 van ser assassinats 58 sindicalistes. El Espectador, International 
Herald Tribune, 06/03/07  
 
Una Comissió Ètica Internacional, integrada per representants de víctimes de països com Argentina, Xile, 
Espanya i Uruguai construeix un monument a les víctimes del paramilitarisme als voltants de la finca El 
Palmar, als Montes de María (costa carib), un dels principals centres d'operacions dels grups paramilitars. El 
Tiempo, 03/03/07  
 
El pressupost en defensa per a l'any 2007 inclou una inversió de 3.727 milions de dòlars per a l'adquisició 
d'avions, helicòpters i equips tècnics. Així mateix es preveu la incorporació de 20.000 policies i 18.000 militars 
al peu de força. La despesa en defensa i seguretat supera lleugerament el 5% del PIB. Hechos del Callejón, 
02/07; El Universal, 28/02/07  
 
L'Assemblea Municipal Constituent de Tarso (Antioquia) celebra sis anys d'existència, durant els quals s'ha 
convertit en un dels principals referents del país en termes de participació ciutadana i construcció de pau. El 
Mundo, 05/03/07  
 
 
COLÒMBIA - ESPANYA: El Govern de Colòmbia gestiona davant les autoritats espanyoles la deportació del 
congressista J. L. Caballero, acusat de vincles amb paramilitars. Caballero va sortir de Colòmbia a mitjans de 
gener via Equador. El Colombiano, 06/02/07  
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