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Set congressista demòcrates dels EUA ofereixen els seus bons oficis per a mediar entre el 
govern colombià i la guerrilla de les FARC, en un eventual intercanvi humanitari. La proposta ha 
estat rebuda amb optimisme pels familiars dels presoners i retinguts de les dues parts, alhora que 
denota una creixent preocupació per aquest tema en les altes esferes polítiques nord-americanes. 
Al respecte, l'Alt Comissionat per a la Pau, L.C. Restrepo, respon que “el Govern de Colòmbia 
valora la seva disposició per fer presència com garants en la zona de seguretat on s'avançaran els 
diàlegs, i la seva voluntat per a contribuir amb el seu suport i consell perquè el diàleg tingui èxit.” El 
Colombiano, Rcn-radio, 19/03/07, Presidència, El Tiempo, 22/03/07  

Aparentment les FARC haurien realitzat la seva IX Conferència Nacional, la seva màxima 
instància de deliberació i decisió. El portaveu polític de la guerrilla, R. Reyes, assegura que molt 
aviat donaran a conèixer les conclusions. Feia 14 anys que les FARC no realitzaven el seu màxim 
esdeveniment. Voz, 28/02/07  

La companyia multinacional de platan, Chiquita Brands Internacional, és multada amb 25 
milions de dolars per haver contractat a forces paramilitars de les Autodefenses Unides de 
Colombia (AUC) per a protegir les seves instal·lacions a Colòmbia. El fiscal del cas afirma que els 
pagaments efectuats per l'empresa a les AUC es van donar amb el coneixement i aprovació d'alts 
dirigents de l'empresa, tot sabent que es tractava d'una organització terrorista. El Govern dels EUA 
no presentarà més càrrecs contra l'empresa en relació amb aquest cas, però es podria donar un 
nou judici a Colòmbia. D'altra banda, el columnista L. Valencia afirma que l'empresa hauria introduït 
3000 fusells per als paramilitares, com part del pagament, en un dels vaixells en què transportaven 
platans d'exportació. El Colombiano, Caracol-radio, 20/03/07  

El Fiscal General de la Nació, M. Iguarán, declara que dirigeix una investigació formal contra la 
multinacional Drummond Company, que explota les mines de carbó en la costa nord, pels seus 
vincles amb els paramilitars en aquesta regió del país. El fiscal afirma que “el que estem veient 
són unes empreses privades que van reclutar a les autodefenses, conscients del procedir d'aquests 
grups armats. No va ser un pagament d'extorsió o segrest, sinó el suport a un grup armat al marge 
de la llei”. D' altra banda, el sindicat de l'acer i miner dels EUA, United Steel Workers (USW), revela 
que la Cort del Districte Nord d'Alabama va cridar a judici al president de la Drummond a Colòmbia, 
A. Jiménez, per l'assassinat de tres sindicalistas a les mans de les autodefenses dirigides per 
‘Jorge 40’. Els líders d'USW afirmen que “per fi podem veure com la justícia es comença a posar 
del costat del sindicat de miners i dels éssers estimats de les víctimes”. El Colombiano, 21/03/07, 
El Heraldo, 22/03/07  

Dos camperols resulten ferits al caure en un camp minat a Samaniego (Nariño). Així ho va 
informar l'alcalde d'aquest municipi, H. Montufar, qui va insistir en la necessitat que els grups 
armats respectin els territoris dels camperols. En aquest any han mort dues persones i 15 més han 
estat ferides per mines en aquesta regió. El Tiempo, 19/03/07  
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