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El Secretari General de l'ONU, B. Ki-Moon, ofereix la seva mediació i col·laboració en tasques 
que permetin assolir la pau a Colòmbia. Així ho va expressar el Sub Secretari General d’Afers 
Polítics al Vice-president, F. Santos, i al Canceller, F. Araujo, en una reunió a la seu de Nacions 
Unides. Els representants governamentals van expressar que avaluarien l'oferiment de bons oficis 
en cas de donar-se les condicions apropiades. El Espectador, Reliefweb, 24/04/07  
 
L'ex cap de la policia secreta colombiana (DAS), J. Noguera, qui es troba processat pels seus 
vincles amb paramilitars i acaba de perdre el seu visat d'ingrés als EUA per decisió del 
Departament d'Estat, acusa al Vice-president, F. Santos, d'estar darrere d'una campanya de 
desprestigi en contra seva. El Nuevo Heraldo, Caracol-radio, 26/04/07  
 
Una destacada dirigent social de la comuna 13 de Medellín, J. Vergara, membre de Redepaz, 
de les Madres de la Candelaria i candidata del PDA a la Junta Administradora Local de la Comuna, 
és assassinada. Fa un mes la Defensoría del Poble ja va alertar sobre l'increment de pressió 
sobre líders socials. L'ajuntament és reaci a reconèixer possibles problemes d'est calibri en la 
ciutat. Semana, 23/04/07  
 
Un grup de 500 indígenes de les ètnies Embera, Katío, Chamí, Wounaan i Tule, del departament 
del Chocó, ocupen pacíficament del dependències de la Governació per a exigir que es respectin 
els seus drets i tenir un diàleg directe amb el Govern. El Colombiano, ONIC, 23/04/07  
 
 
COLÒMBIA - EUA: Després d'haver impulsat durant sis anys el Pla Colòmbia, el Govern dels EUA 
presenta una nova Estratègia per a Enfortir la Democràcia i Promoure el Desenvolupament Social, 
per al sexenni 2007-2013. El nou pla preveu més ajudes socials, econòmiques i de drets humans, 
així com una reducció gradual de l'assistència per a l'erradicació de droga. USINFO, 25/04/07  
 
 
COLÒMBIA - UE: Els ministres de Relacions Exteriors de la UE acorden informar als 29 grups i 
mes de 30 persones incloses en les seves llistes d'organitzacions terroristes la raó per la 
seva inclusió, alhora que es ratifiquen amb les decisions d’incloure’ls. En aquestes llistes hi ha les 
organitzacions guerrilleres de les FARC i de l'ELN, i els paramilitars de les AUC. Per altra banda, 
membres del Parlament Europeu envien una carta al President, A. Uribe, en la qual expressen 
la seva preocupació i indignació per les acusacions, intimidacions, espionatge i repressió que 
són objecte els integrants dels partits d'oposició en el país, especialment el PDA. La Vice-
presidenta del Parlament, L. Morgantini, i altres deu parlamentaris es mostren sorpresos per 
l'afirmació del President de rebre informes d'organismes d'intel·ligència sobre les activitats legítimes 
de l'oposició colombiana. Afegeixen que les amenaces i el registre al despatx del Senador G. Petro, 
sumats al llenguatge intimidatori del President, generen gran preocupació puix que impedeixen la 
democratització de la vida política a Colòmbia i perquè promou la violència com manera de fer 
política. Reuters, 24/04/07; Parlamentaris Europeus, 26/04/07  
 
 
COLÒMBIA - EQUADOR: El Govern equatorià presenta l’anomenat Pla Equador, una iniciativa 
d'inversió social que ajudaria als milers de refugiats colombians, així com als equatorians que viuen 
en la zona de frontera. La Canceller equatoriana confia que Colòmbia també aporti a la iniciativa. 
D'altra banda, el Govern d'Equador decideix el retorn del seu ambaixador a Colòmbia, que va ser 
retirat el passat mes de desembre en protesta per les fumigacions colombianes en la zona de 
frontera. L'anunci coincideix amb la presència a Bogotà de sis diputats equatorians que 
suposadament estarien buscant asil. BBC, 24/04/07; El Tiempo, 26/04/07  
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