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El Secretari General de la OEA, J. M. Insulza va presentar al Govern colombià i a la premsa 
l'informe de la Comissió Internacional de Forenses, que revela que els 11 diputats van morir per 
tirs de bala múltiples, i la impossibilitat de determinar els responsables de tal execució, ja que 
els forenses no van poder accedir al terreny específic on van ocórrer els fets, per la qual cosa 
no es poden determinar les circumstàncies ni els autors. El Govern colombià assenyala com a 
responsable a la guerrilla de les FARC i qualifica l'acte com a massacre. El senyor Insulza 
adverteix que queda clar que es va tractar d'un homicidi i la primera responsabilitat ha de 
recaure sobre els qui els tenien segrestats. Entretant, el Canceller F. Araujo, va dir durant la 
seva trobada amb el Canceller d'Espanya M. A. Moratinos, que el President Uribe no ordenarà 
rescat militar de segrestats perquè així es va comprometre amb els governs d'EEUU i França. 
El Canceller Araujo adverteix que l'únic canal autoritzat per a intervenir en l'acord humanitari 
enfront de les FARC, és el President de Veneçuela H. Chávez. D'altra banda, la Senadora 
Piedad Córdoba es va entrevistar amb el dirigent de les FARC R. Reyes, que en un missatge 
de vídeo es dirigeix al President Chávez per a proposar-li una trobada a realitzar-se el pròxim 8 
d'octubre. La Senadora revela que ha sol·licitat a les autoritats nord-americanes un permís per 
a entrevistar-se amb Simón Trinitad i Sonia, militants de les FARC presos en presons d'aquest 
país, i que igualment es reunirà amb els familiars dels 3 agents nord-americans que estan 
captius en mans de les FARC. A més, el President de Brasil, L. I. Lula Da Silva, ofereix el 
territori del seu país per a una eventual trobada entre dirigents de les FARC i el President H. 
Chávez. EL NUEVO SIGLO, EL COLOMBIANO, RCN – RADIO, TELESUR – TV, 15 - 20/09/07 
 
Autoritats militars asseguren que amb l'abandó d'armes d'un grup de 14 guerrillers de l'Exèrcit 
Revolucionari del Poble, ERP, - grup escindit de les files de l’ELN – i que operava en el 
departament de Tolima, aquesta organització s'extingeix ja que eren els últims que quedaven 
després d'altres desmobilitzacions col·lectives d'altres fronts que operaven en departaments de 
la costa atlàntica. EL FRENTE, EL TIEMPO, 16 – 17/09/07 
 
La multinacional bananera Chiquita Brands, processada als EEUU per lliurar quantioses sumes 
de diners als paramilitars de les AUC i per transportar més de 3.000 fusells per a aquest 
moviment, qualificat com a terrorista pel govern d'EEUU i per la UE, va ser sancionada amb 
una multa de 25 milions de dòlars. El veredicte estableix que cap membre directiu d'aquesta 
empresa serà imputat de càrrecs i que els noms de qui van tenir responsabilitat en el fet 
sancionat, no seran revelats. La sentència deixa un sabor d'impunitat, van dir autoritats del 
Govern colombià, qui asseguren que estudiaran la possibilitat de sol·licitar als responsables en 
extradició, per a ser jutjats a Colòmbia. A més demanarà al Govern d'EEUU que la suma de la 
multa s'utilitzi per a la reparació a les víctimes del paramilitarisme. EL COLOMBIANO, EL 
TIEMPO, EL ESPECTADOR, 18 – 19/09/07 
 
La Confederació Sindical Internacional, CSI, en el seu últim informe, estableix que Colòmbia és 
el país amb major risc del món per desenvolupar activitats sindicals per part dels treballadors. 
Aquesta conclusió es desprèn que dels 144 sindicalistes assassinats el 2006, 78 eren de 
Colòmbia, crims portats a terme majoritàriament per paramilitars lligats a oficials 
governamentals o que actuen per encàrrec d'empresaris. Segons l'informe, dels 1.165 
sindicalistes assassinats a Colòmbia des de 1.994 només s’han portat davant la justícia a 56 
responsables i se n’han condemnat a 14. Mentrestant la Cort Constitucional, en una sentència 
de tutela, estableix que l'Estat també és responsable de desplaçament forçat, al determinar-se 
responsabilitat directa de membres de la força pública en persecució a civils amb amenaces i 
comminacions a abandonar els seus territoris, per presumir que puguin donar suport a grups 
guerrillers. CMI – TV, EL TIEMPO, EL MUNDO – MEDELLÍN, 18 - 19/09/07 
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