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El President Uribe V. va revelar que el Nobel Gabriel García Márquez participa en converses 
de pau entre el govern i l’ELN, que es porten a terme a L'Havana. Diferents personalitats 
vinculades a comissions facilitadores de pau estimen que aquesta tasca de bons oficis és útil 
en el propòsit de les parts d'assentar les bases per a una agenda de procés formal de diàleg i 
negociació, després que finalitzés la cinquena ronda exploratòria sense resultats visibles. El 
President es va declarar en expectativa per la gestió del Nobel. EL COLOMBIANO, EL 
TIEMPO, 13.03.07. 
 
La Fiscalia va emetre ordre de captura contra el governador del Magdalena, Trino Luna, 
aquesta decisió judicial està motivada pels assenyalaments que va fer el cap paramilitar del 
Bloc Tayrona desmobilitzat, Hernán Giraldo Serna, contra el governador d'haver-se reunit amb 
ell en nombroses ocasions, en les quals van pactar la construcció de carreteres i altres obres 
d'infraestructura en la zona sota control paramilitar. Aquest cas es suma a l'escàndol conegut 
com el  de  la  “parapolítica”, en el qual 15 dirigents polítics han resultat implicats i jutjats pels 
seus nexes amb paramilitars. EL ESPECTADOR, EL MUNDO, 13.03.07. 
 
Catherine González T., germana de líder de l'Organització Femenina Popular, OFP, amb 
seu a Barrancabermeja, va ser alliberada pels seus capturadors, presumptes paramilitars, qui 
la van mantenir segrestada des del passat 13 de febrer. L'alliberament es va produir per la 
pressió social i la denúncia internacional i es va efectuar a Bucaramanga a 122 Kms. de 
Barrancabermeja, ciutat d'on va ser raptada. VANGUARDIA LIBERAL, 13.03.07. 
 
L'expresident Ernesto Samper proposa la creació d'una “zona humanitària” en territori de 
Florida i Pradera (Vall), amb veeduria internacional per a concretar un acord humanitari entre el 
govern i les Farc. Aquesta proposta pretén explorar altres vies diferents a la desmilitarització 
dels dos municipis exigit per les Farc i a la decisió de rescatar als presoners plantejada pel 
govern. El Excanciller i membre de la Comissió de Conciliació Nacional Augusto Ramírez 
Ocampo, estima que aquesta proposta pot ser útil en l'entesa que “les forces que hi ha  a 
dins es queden immòbils i això es verifica. No hi ha una desmilitarització com a tal, el què hi 
ha és una congelació dels actors i els observadors internacionals s'encarreguen de que ningú 
es mogui”. EL COLOMBIANO, 14.03.07. 
 
Colòmbia és el segon país amb més desplaçats al món, són 3'500.000 i van en augment, 
assegura l'Alt Comissionat de l'ONU per als Refugiats, ACNUR, Antonio Guterres, qui des 
d'Equador va dir que “dintre de Colòmbia els desplaçats interns s'aproximen a tres milions; a 
Equador són uns 250.000 colombians amb necessitats de protecció internacional, i entre 
Veneçuela, Panamà i Costa Rica n’hi ha uns 250.000.” Afirma a més que sobre aquest drama 
humanitari ha de fer-se un treball d'informació i de mobilització de l'opinió pública internacional, 
“perquè és una situació humanitària molt complexa, amb molta gent sofrint i que necessita de 
molt suport.” RCN-Ràdio, 14.03.07. 
  
El Fiscal General, M. Iguarán acusa als polítics colombians de reclutar als paramilitars per a 
posar-los al seu servei, i no al revés com s'havia pensat abans. Aquesta asseveració és la 
conclusió a les que arriba l'alt funcionari de les investigacions i processos judicials a 
nombrosos polítics amb nexes amb paramilitars. CARACOL RADIO, 15.03.07. 
 
L'oficina a Bogotá de l'Alt Comissionat d'ONU per als Drets Humans va presentar el seu 
informe anual sobre els abusos a Colòmbia. Diu l'informe que “les forces de l'Estat maten 
cada vegada més civils i en molts casos intenten presentar-los com a guerrillers donats 
de baixa en combat”. Diu a més que els homicidis amb “caràcter d'execució extrajudicial no 
semblen constituir fets aïllats, sinó conductes que tendeixen a generalitzar-se.” També 
qüestiona a l'Estat per l'augment de queixes sobre desaparicions forçades, casos de tortures, i 
desplaçament forçat. Així mateix afirma que les guerrilles de FARC, ELN i paramilitars d’AUC, 
contribueixen amb els seus actes a la deterioració dels drets humans a Colòmbia. EL 
COLOMBIANO, EL ESPECTADOR, 16.03.07. 
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