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El Govern intenta afrontar un gran escàndol sorgit per la filtració d'enregistraments de 
converses telefòniques de paramilitars reclosos a la presó d'Itagüí que apunten al fet que 
segueixen cometent actes delictius des de la presó. També ha transcendit que els organismes 
d'intel·ligència de la policia han estat duent a terme gravacions, des del 2004, a periodistes, 
membres de l'oposició i persones del propi govern. Davant aquests fets han estat destituïts el 
Director General i el Comandant de la divisió d'intel·ligència de la Policia, així com dos generals, i 
s'han donat de baixa per antiguitat a altres nou generals més. En cas de confirmar-se la veracitat 
de les activitats dels dirigents paramilitars, aquests perdrien els beneficis de la Llei de Justícia i Pau 
dels que avui gaudeixen. Semana, 14/05/07; El Tiempo, 15/05/07  
 
Un dels principals dirigents de les Autodefenses Unides de Colòmbia (AUC), S. Mancuso, 
denuncia la implicació de destacats empresaris i polítics en la conformació de grups 
paramilitars. En el marc de la Llei de Justícia i Pau, ha declarat que l'avui Vicepresident, F. 
Santos, va proposar que repliquessin a Bogotá el model paramilitar que funcionava a Córdoba, per 
a enfrontar la guerrila. Ha denunciat, a més, que l'avui Ministre de Defensa, J. M. Santos, es va 
reunir amb ell per a planejar la sortida del poder de l'ex President E. Samper. Mancuso també ha 
afirmat que diversos militars -entre ells els ex generals Serrano, Del Río, Carreño, i Ramírez- van 
realitzar amb les AUC operacions conjuntes, intercanvi d'informació i control de territoris. Mancuso 
involucra també a 25 alcaldes de la costa atlántica en acords polítics amb les AUC. Així mateix 
assenyala a diversos congressistes uribistes d'haver fet pactes polítics per a captar l'electorat a les 
regions controlades pels paramilitares. També ha denunciat que les empreses Bavaria, Postobón, 
Hyundai, Carbones del Caribe, Copetrán, Expresso Brasilia, Triplex Pizano, Proleche, Cicolac, 
ECOPETROL, Ocensa i les empreses del sector del plàtan com Banacol, Chiquita Brand, Dole, 
Proban, De la Montaña i Uniban subministraven regularment altes quotes de diners en suport a les 
activitats paramilitars. Ha dit, a més, que persones infiltrades a totes les branques de la força 
pública els subministraven informació sobre operacions antinarcòtics i antiparamilitars. Davant tal 
cúmul de revelacions, el President, A. Uribe, expressa la seva convicció sobre la integritat moral 
dels alts funcionaris del Govern acusats, a qui reitera el seu suport i confiança. Al seu torn, aquests 
funcionaris reconeixen haver-se reunit amb els caps paramilitars, però addueixen raons 
humanitàries i per a impulsar el procés de pau. Mentrestant, l'escàndol de la parapolítica afecte a 
altres cinc congressistes i al Governador del Cesar, que han estat presos aquesta setmana. 
Semana, 15/05/07, El Tiemp, 16/05/07, El Colombiano, 17/05/07 
 
El Govern anuncia per sorpresa estar decidit a buscar els instruments jurídics per a deixar en 
llibertat a prop de 300 guerrillers de les FARC presos, i propiciar així les condicions per a 
l'obtenció de la llibertat dels segrestats per aquesta organització. Per la seva banda, el portaveu de 
la guerrilla, R. Reyes, respon que la iniciativa del Govern és una cortina de fum per a protegir-se de 
l'huracà de la narco-política, i insisteix que l'única via per a l'intercanvi humanitari és la 
desmilitarització dels municipis de Florida i Pradera. D'altra banda, un agent de la Policia retingut 
per les FARC feia gairebé nou anys aconsegueix escapolir-se. L'agent ha explicat les dures 
condicions de la seva captivitat i que sobre els retinguts pesa la decisió de ser afusellats al moment 
que forces del Govern intentin un rescat. També ha donat fe d'haver vist amb vida a l'ex candidata 
presidencial, I. Betancourt, així com als tres nord-americans en poder de la guerrilla. D'una altra 
part, el nou President francès, N. Sarcozy, li expressa al President colombià el seu interès i 
cooperació per a l'alliberament d'I. Betancourt i altres segrestats, i convida a l'Alt Comissionat 
de Pau, L. C. Restrepo, a viatjar a París per a tractar el tema. Presidència de la República, BBC, El 
Tiempo, El Espectador, Anncol, 15, 17 i 18/05/07  
 
El lider camperol i membre de la Comunitat de Pau de San José d'Apartadó, F. Porta, és 
assassinat per paramilitares en el municipi d'Apartadó. Voceros de la Comunitat reiteren que pesa 
sobre ells l'amenaça de ser massacrats i agreguen que no claudicarán en la recerca d'un món just i 
alternatiu, i que es mantindran neutrales enfront de tots els actors armats. Caracol-Radio, 15/05/07  
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