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El Comandament Conjunt Occidental de les FARC accepta l'oferiment presidencial d'integrar 
una ‘comissió internacional de forenses’ on s'incloguin els governs d'Espanya, Suïssa i França 
per a que s’investigui la mort dels 11 ex diputats que estaven en el seu poder i proposa que dos 
familiars acompanyin al CICR en la devolució dels cossos. El Govern respon amb un comunicat 
que reitera la seva confiança en el CICR i en l’OEA per a gestionar el lliurament de les 
despulles, i suggereix que aquesta última organització consideri la possibilitat d’incloure experts 
estrangers. El tema ha fet que l'Alta Comissionada de l'ONU per als DD.HH. Louise Arbour 
demani una investigació ‘completa i imparcial’ sobre els fets. D'altra part el president Sarkozy  
confirma des de Líbia que la diplomàcia francesa manté contactes amb les FARC per tal 
d’assolir l'alliberament de Ingrid Betancourt. El País , RCN Radio, France Info- 28-29/07/07. 
 
En una entrevista amb el diari El Temps, Pablo Beltrán portaveu i negociador de l’ELN, declara 
que no hi ha sinó una sola sortida, la sortida política per a tots, i proposa que es convoqui un 
referèndum per a definir el indult a guerrillers i paramilitars. Sobre el cessament d'hostilitats 
manifesta que la seva organització ‘ni es desmobilitza, ni es desarma, ni es localitza’, apartant-
se de la proposta governamental que exigeix la concentració de l’ELN en un lloc determinat per 
a avançar en les negociacions. Beltrán considera que és necessari en principi construir 
confiança, i definir aquest tema en etapes posteriors. El Tiempo, Insurrección, El Espectador- 
30/07/07- 1/08/07.  
 
Després de conegut el dictamen de la Cort Suprema de Justícia que nega el caràcter de 
delinqüents polítics als membres de les AUC, el president Uribe llença un atac verbal contra 
aquesta sentència, i insta el Congrés a que aprovi un projecte de llei que atorgui la condició de 
sediciosos als paramilitars. L'oposició, per la seva banda, rebutja tota iniciativa que reconegui 
estatus polític als desmobilitzats de les AUC. Un portaveu de les AUC declara als mitjans que 
els ex líders paramilitars presos a Itagüi tornaran a comparèixer davant els fiscals, després 
d’haver suspès temporalment la seva assistència als estrats en protesta per la decisió de la 
Cort. El Heraldo, Revista Setmana, El Colombià- 1-2/08/07.  
 
Una Cort d’Alabama, absol a l'empresa de carbó Drummond de responsabilitat en l'assassinat 
de tres sindicalistes a Colòmbia. Es la primera vegada que a una corporació dels EUA se la 
jutja sota la Alien Tort Claims Act, llei que data de 1789. Daniel Kovalik,    advocat que 
representa els sindicats declara que apel·larà el dictamen doncs el  considera lesiu per els 
drets humans. Amnistia Internacional reitera que Colòmbia és un dels llocs més perillosos del 
món per als sindicalistes. Revista Setmana, BBC, El Heraldo- 27/07/07. 
 
Després de recórrer a peu més de 1000 kms durant 46 dies, arriba a Bogotà el professor 
Gustavo Moncayo, pare d'un dels militars en mans de les FARC. Davant els milers de persones 
que el van a rebre manifesta que seguirà la lluita per a un intercanvi humanitari i fa una crida a 
la societat civil perquè reaccioni davant d'aquest drama. El País, BBC, El Temps- 2/08/07.           
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