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El President A. Uribe anuncia que excarcerarà massivament a presos de la guerrilla de les FARC, per a 
propiciar l'alliberament dels segrestats que estan a mans d'aquesta organització. El mandatari va establir 
que la excarceració s'efectuarà abans del 7 de juny adduint raons d'Estat, però sense precisar-les. En el 
curs de la setmana s'ha conegut que el Govern té un llistat de 1.600 insurgents que han expressat el seu 
acolliment a la Llei de Justícia i Pau, i que d'aquest prop de 400 persones serien beneficiades per aquesta 
mesura. El Govern planteja que els beneficiaris han de comprometre's amb l'abandó de la lluita armada, 
treballar per la pau del país, romandre temporalment en una zona d'ubicació que el Govern establirà, 
designar els seus portaveus per al diàleg amb el Govern, i acceptar la tutoria moral de l'Església i el 
compromís públic de no tornar a delinquir. Ha transcendit que el militant de les FARC de més alt rang pres 
en presons colombianes, R. Granda, està inclòs a la llista d’excarcerables per decisió unilateral del 
Govern, decisió que Granda rebutja, igual que ho fessin diferents grups de presos des de les principals 
presons del país, amb l'argument que només sortiran de la presó mitjançant la subscripció de l'acord 
humanitari entre el Govern i el Secretariat de les FARC. Mentrestant es coneix que les autoritats 
penitenciàries desallotgen la presó de Chiquinquirá, per a recloure allí als ex empresonats de manera 
temporal, mentre surt el procés de l'elaboració del decret que reglamentarà la excarceració. Es rumoreja, 
per versions extraoficials, que Ingrid Betancourt, Clara Rojas i el seu fill Emmanuel, i els 3 nord-americans 
seran alliberats per les FARC, amb la mediació del Govern Francès, versions que el Govern colombià 
desmenteix. El Tiempo, El Espectador, Semana, Diario Occidente–Cali, 24-30/05/07 
 
L’Ex - President E. Samper considera inconvenient la decisió del Govern d'excarcerar a guerrillers de les 
FARC. En una carta dirigida a l'Alt Comissionat de Pau, L. C. Restrepo, diu que aquest tipus 
d'alliberaments solament han de donar-se quan és part d'un procés de pau en curs o quan s'hagi pactat 
un acord humanitari per a l'intercanvi de presoners. Mentrestant el Senador del PDA, G. Petro, diu que el 
Govern inverteix l'ordre de les coses, doncs el primer ha de ser l'alliberament de les víctimes i després la 
dels victimaris. El Senador R. Pardo diu que aquesta iniciativa unilateral del Govern serà vista per les 
FARC com a mostra de debilitat, i que aquesta organització solament procedirà a alliberar als segrestats 
mitjançant acord. El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, 28, 29/05/07 
 
El Govern anuncia que reconsidera la decisió d'excarcerar totalment als polítics processats pels seus 
vincles amb els paramilitars, això és, que els processats després de ser trobats culpables i que decidissin 
explicar tota la veritat, no seran excarcerats després de la seva condemna. Diu que el benefici estarà 
d'acord amb la gravetat del delicte i amb la qualitat del processat. El projecte de Llei que elabora el 
Govern, preveu que no seran processades les persones que van establir vincles amb els paramilitars per 
coacció insuperable, però si els quals ho van fer amb el clar propòsit de delinquir. Diu el Govern que es 
tracta d'establir una proporcionalitat en les penes, de tal manera que els vinculats no acabin pagant penes 
majors que qui van executar els delictes. El Tiempo, 28/05/07 
 
Les converses de pau avançades entre la guerrilla de l’ELN i el Govern nacional, entren en una fase 
decisòria, per a això les parts treballen per separat en la redacció de documents i en consultes sobre els 
continguts de l'acord base, que li donarà cos a un acord sobre cessament de foc i hostilitats. Mentrestant, 
P. Beltrán, negociador de l’ELN, diu que després de mes i mig de negociacions, la signatura d'un acord es 
donarà en un curt termini, potser el juny. El projecte d'acord de cessament bilateral de foc i hostilitats, 
temporal, experimental i verificable, es donarà sense que la guerrilla s’hagi de concentrar, però amb una 
delimitació de territoris habituals dels fronts guerrillers, per a permetre la verificació. Beltrán agrega que es 
preveu observació militar estrangera, amb recursos, personal i recolzament polític dels 10 països que 
acompanyen el procés: Canadà, Cuba, Espanya, Itàlia, Holanda, Noruega, Suècia, Suïssa, Japó i 
Veneçuela i s'espera que el Govern designi personal tècnic del Ministeri de Defensa per a convenir 
mecanismes operatius. La Jornada, Rebelión, 31/05/07 
 
Prop de 200.000 persones víctimes del conflicte a Colòmbia, seran beneficiades amb el XI Pla Global 
d'Ajuda Humanitària de la Comissió Europea, pla que s'ha mantingut des de 1.997 quan organitzacions 
paramilitars van realitzar les massacres en les poblacions de El Aro i la Granja, en la regió de Ituango. 
L'ajuda serà aquest any de 33 mil milions de pesos i es canalitzarà a través del CICR i ACNUR, qui ho 
aplicaran a millorar l'entorn de protecció de desplaçats interns com també per als sol·licitants d'asil i que 
necessiten protecció a Equador, Veneçuela i Panamà. Les ajudes prioritzaran a la població desplaçada 
recentment, amb menys de dotze mesos, i la població confinada o bloquejada. Això inclourà ajuda 
d'emergència i post– emergència. El Tiempo, 31/05/07 
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