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OPINIÓ. 

El primer capítol de la 'paraeconomia' 

"EN URABÁ TENIM CULTIUS de palma. Jo 

mateix vaig aconseguir els empresaris per 

invertir en aquests projectes, que són 

duradors i productius. La idea és portar els 

rics a invertir en aquests tipus de projectes a 

diferents zones del país". Les paraules, 

pronunciades per Vicente Castaño el 2005, 

han disparat les alarmes de les autoritats 

judicials. 

No era un secret per a ningú que després de 

les matances i ofensives paramilitars es 

generaven més i més desplaçaments. No es 

requeria de la imaginació dels sociòlegs per 

entreveure, fins i tot un canvi de discurs en 

les declaracions dels ideòlegs del 

paramilitarisme: es parlava, sí, del setge de 

la guerrilla, de la legitimitat de l'autodefensa 

i la incapacitat de l'Estat per oferir seguretat, 

però també es feia ostentació de flamants 

projectes empresarials. Fins avui s’ha 

debatut bastant sobre el desplaçament i 

sabem poc sobre les raons d’aquest. Però a 

Colòmbia no solament hi va haver 

desplaçament perquè hi va haver guerra. 

També hi va haver pretexts de guerra 

perquè hi hagués desplaçament. Llegiu la 

nota completa 

 

 

TRACTAT DE LLIURE COMERÇ 

COLÒMBIA – UE. 

Afirmen que l'acord UE - Colòmbia 

beneficia les multinacionals sense 

escrúpols. 

Santa Cruz de Tenerife, 22 maig (EFE).- 

Organitzacions socials i polítiques canàries 

han dirigit una carta al president José Luis 

Rodríguez Zapatero en la qual rebutgen 

l'acord de lliure comerç entre la UE i 

Colòmbia per considerar-lo "lesiu" per als 

interessos de l'esmentat país i de les illes, i 

beneficiar multinacionals "sense escrúpols". 

La carta està subscrita per representants de 

la Xarxa Canària pels Drets Humans a 

Colòmbia al costat d'unes altres set 

organitzacions, que demanen tenir en 

compte a l'hora d'establir acords comercials 

"les violacions sistemàtiques dels drets 

humans" que segons el seu parer es cometen 

al país llatinoamericà. Llegiu la nota 

completa 

 

mailto:baleares@pazcondignidad.org
http://www.pazcondignidad.org/
http://elespectador.com/paramilitarismo/articulo-204504-el-primer-capitulo-de-paraeconomia
http://elespectador.com/paramilitarismo/articulo-204504-el-primer-capitulo-de-paraeconomia
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=392600
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=392600


                                                             

INDÍGENES. 

Almenys 500 indígenes del Cauca fugen 

per combats. 

Prop de 500 indígenes del departament del 

cauca, van fugir dels seus assentaments pels 

combats que lliuren des de fa diversos dies 

l'Exèrcit i les Farc, segons denúncies dels 

líders ètnics. 

Foto tomada de www.radiosantafe.com 

Abel Colcué, dirigent dels indígenes 

desplaçats, va demanar als actors armats 

que "respectin els seus territoris", i va 

anomenar les organitzacions defensores de 

drets humans que acudeixin a la zona 

perquè coneguin la situació. 

Per la seva part, Àngel Secué, un dels 

desplaçats, va contar que un artefacte 

explosiu "va arribar a danyar" ca seva i per 

això va haver de fugir. 

Els combats es registren en zones 

muntanyoses apartades del municipi de 

Caloto, zona on segons les autoritats actuen 

les Farc i grups armats vinculats amb el 

narcotràfic. 

Colòmbia registra una xifra rècord de prop 

de 3,5 milions de desplaçats pel conflicte 

armat. Cada any aquesta població 

augmenta prop de 150.000 persones, 

segons va denunciar la setmana passada a 

Ginebra Ariranga Govindasamy Pillay, un 

dels 18 experts de Comitè de Drets 

Econòmics, Socials i Culturals de l'ONU. 

Pres de: 

http://www.radiosantafe.com/2010/05/11/al-
menos-500-indigenas-del-cauca-huyen-
por-combates/  

Indígenes sota el foc creuat 

Una comunitat d'indis colombians pateix les 

conseqüències d'una operació de l'Exèrcit 

contra la guerrilla, que s'ha fet forta a la 

regió. 

PILAR GALLARD | Bogotà 11/05/2010 

Els estudiants de diverses escoles rurals de 

Toribio, població a les muntanyes del nord 

de Cauca, al sud de Colòmbia, no van a 

classe des d'ahir. Això es deu a una mesura 

preventiva adoptada pels nansa, la més 

nombrosa i més ben organitzada comunitat 

indígena, propietària d'aquestes costerudes 

terres, per evitar que els infants resultin 

ferits al mig dels combats que des de fa dies 

hi ha a la zona entre l'Exèrcit i les Forces 

Armades Revolucionàries de Colòmbia 

(FARC), la guerrilla més antiga del 

continent. 

Fins ara, quatre civils han mort i almenys 15 

han resultat ferits, entre ells tres menors 

d'edat. Patrícia Noscue, de 20 anys, va ser 

una de les víctimes. Va morir dijous passat, 

quan recollia cafè i va ser ferida per les 

bales. Pertanyia a la guàrdia indígena nansa, 

que defensa aferrissadament la seva 

autonomia, el seu territori i el seu 

pensament. S'han enfrontat a les FARC i 

també als narcotraficants que han establert a 

la regió laboratoris per processar alcaloides. 

Llegiu la nota completa 

DEFENSORS I DEFENSORES DE DRETS 

HUMANS. 

Amnistia Internacional demana a les 

autoritats colombianes que investiguin 

l’assassinat d'un activista 

Amnistia Internacional també va denunciar, 

a més, la part de responsabilitat de les 

autoritats colombianes en aquesta situació 

perquè "és el seu deure" protegir els 

activistes "perquè puguin treballar sans i 

estalvis i sense por". 

Dijous, 20 de maig de 2010. 

Amnistia Internacional (AI) va instar avui a 

les autoritats colombianes a investigar 

l'assassinat d'un activista defensor dels drets 

http://www.radiosantafe.com/
http://www.radiosantafe.com/2010/05/11/al-menos-500-indigenas-del-cauca-huyen-por-combates/
http://www.radiosantafe.com/2010/05/11/al-menos-500-indigenas-del-cauca-huyen-por-combates/
http://www.radiosantafe.com/2010/05/11/al-menos-500-indigenas-del-cauca-huyen-por-combates/
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Indigenas/fuego/cruzado/elpepuint/20100511elpepuint_2/Tes


                                                             

humans que estava denunciant els abusos 

comesos pels paramilitars i les forces de 

seguretat a l'àrea de Sucre, al nord del país. 

Dimarts passat, un grup d'homes 

encaputxats vestits de negre que viatjaven 

en una mototaxi van disparar al cap a 

Rogelio Martínez, que representava a les 

comunitats desplaçades a l'àrea de San 

Onofre. 

L'investigador per a Colòmbia d'AI, Marcelo 

Pollack, va destacar la "dura i llarga lluita" 

de Martínez "per assegurar que els 

camperols de la zona poguessin reclamar les 

terres de què els havien desposseït els 

paramilitars amb la complicitat de les forces 

de seguretat". 

Els activistes que lluiten per la tornada a les 

seves terres dels camperols desallotjats pels 

paramilitars han estat objecte d'amenaces i 

assassinats en els últims anys. Llegiu la nota 

completa 

L'ONU condemna l'assassinat de 

l'activista Rogelio Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada de MOVICE. 

MADRID, 21 de maig (EUROPA PRESS)  

L'Oficina a Colòmbia de l'Alta Comissió de 

l'ONU per als drets humans ha condemnat 

"enèrgicament" l'assassinat de l'activista dels 

drets humans colombià Rogelio Martínez, 

que va morir el passat 18 de maig a l'àrea 

rural del municipi de San Onofre (en el 

departament de Sucre, al nord del país) pels 

trets d'un grup d'homes encaputxats. 

En un comunicat difós pel centre de notícies 

de l'ONU, l'Oficina va destacar que 

Martínez, membre del Moviment Nacional 

de Víctimes de Crims d'Estat del país sud-

americà, "va liderar durant els últims anys la 

tornada als seus habitatges de famílies que 

havien estat desplaçades per paramilitars". 

En aquest marc, va prosseguir, "havia estat 

rebent amenaces des de 2008, que es van 

intensificar amb el pas del temps i que van 

ser comunicades a les autoritats 

competents". El crim ha estat atribuït per les 

pròpies autoritats locals als grups 

paramilitars que operen a la zona. 

"Aquest crim és un seriós cop contra 

totes les persones que lluiten pel retorn 

i la restitució de terres", va declarar el 

representant a Colòmbia de l'Alta 

Comissió de l'ONU, Christian Salazar 

Volkmann. Llegiu la nota completa 

SINDICALISTES. 

Va ser assassinat el Sindicalista Francisco 

Antonio Abello 

La Central Unitària de Treballadors de 

Colòmbia, CUT, lamenta haver d'informar 

d'un nou assassinat perpetrat en l'Empresa 

Inversions Palo Alto Gnecco Espinosa i Cia. 

A la finca de palma d'oli Palo Alto, en el 

municipi de San Juan de Palo Prieto, en el 

Departament del Magdalena, a la costa 

nord de Colòmbia. 

El fet va ocórrer el 17 de maig de 2010, 

quan sicaris armats van assassinar el 

company sindicalista Francisco Antonio 

Abelló Rebollo, que va participar, junt amb 

185 treballadors, en la vaga que es va 

realitzar entre desembre de 2009 i gener de 

2010, per aconseguir el reconeixement de 

Sintrainagro i la firma d'una Convenció 

Col·lectiva de Treball. 

La CUT, va intervenir en la seva oportunitat, 

davant de la Presidència i Vicepresidència de 

la República, el Ministeri de la Protecció 

Social i de l'Interior i Justícia, per denunciar i 

http://semana.com/noticias-nacion/ai-pide-autoridades-colombianas-investiguen-asesinato-activista/139094.aspx
http://semana.com/noticias-nacion/ai-pide-autoridades-colombianas-investiguen-asesinato-activista/139094.aspx
http://www.europapress.es/latam/colombia/noticia-onu-condena-asesinato-activista-ddhh-colombiano-rogelio-martinez-20100521142218.html


                                                             

impedir que per la via violenta i el 

desallotjament policial dels treballadors en 

vaga, s'impedís el dret al lliure exercici 

d'associació sindical i negociació col·lectiva, 

evitant, d'aquesta forma, una nova matança 

de treballadors i contribuint a la firma de 

l'acord que finalment es va aconseguir entre 

Sintrainagro i l'Empresa Palo Alto. 

No obstant això, les amenaces contra 

treballadors i dirigents sindicals, són vigents 

i es van començar a fer realitat a la pràctica 

amb l'assassinat del company Francisco 

Antonio Abello. 

Cridem a totes les organitzacions 

afiliades, al moviment sindical nacional 

i internacional, congregat en la CSA i 

CSI, a tots els organismes de drets 

humans a exigir al Govern nacional una 

política real de protecció de la vida i els 

drets humans dels sindicalistes, que 

continuen sent assassinats, en el cas que 

ens ocupa, quan el president Álvaro 

Uribe Vélez, protocol·litzà els acords 

per al TLC amb Europa, sota la falsedat 

d'estar millorant en el seu govern, el 

tema de drets humans a Colòmbia. 

Article pres de: 

DESAPARICIONS FORÇADES. 

En els últims tres anys Colòmbia va 

registrar 38 mil desaparicions forçades 

Segons un registre presentat per 

l'organització pública Medicina Legal la xifra 

de desaparicions ascendeix a 38.225. 

Diversos organismes de drets humans van 

responsabilitzar grups paramilitars vinculats 

amb l'Estat. 

L'organització que va realitzar l'informe 

destaca que la xifra real pot ser superior ja 

que es van comptabilitzar només els casos 

rebuts per Medicina Legal.  

El text descriu la situació en els últims anys i 

reflecteix un increment en la quantitat de 

casos de desapareguts. 

El 2008 la quantitat de denúncies va ser de 

15.696 persones mentre que l'any passat els 

processos legals van ascendir als 18.236 

casos. 

El president de la Consultoria per als Drets 

Humans i el Desplaçament a Colòmbia 

(Codhes), Marcos Romero, va explicar que 

"es va superar el nivell de desaparicions 

d'Argentina que va tenir 30 mil persones 

desaparegudes en l'última dictadura militar". 

Part dels 38 mil casos de desaparicions 

forçades s'encobreixen sota la figura de 

"falsos positius", denominació que se'ls 

brinda a les execucions extrajudicials per 

part de l’Exèrcit colombià. Llegiu la nota 

completa 

Els desapareguts a les mans de l'Estat i 

paramilitars podrien superar els cent 

mil 

Cientos de familias colombianas han esperado 
por años el regreso de sus seres queridos. 
(Foto: Semana). 

Medicina Legal registra més de 38 mil 

persones desaparegudes en els últims 

tres anys. 

El 2007 l'Institut de Medicina Legal 

(organisme oficial) va comptabilitzar 4.232 

desapareguts; el 2008 la xifra va ascendir a 

15.696 i el 2009 va arribar fins a 18.236 

casos. 

A Colòmbia es van registrar 38.255 

persones desaparegudes en els últims tres 

anys, segons l'últim informe ofert per 

Medicina Legal. Organitzacions de víctimes 

asseguren que el problema obeeix a grups 

paramilitars i agents estatals que veuen en 

aquesta pràctica una oportunitat de callar 

l'oposició. 

L'informe de Medicina Legal assenyala que a 

Colòmbia durant 2009 es van reportar 

18.236 casos de persones desaparegudes, 

http://www.medicinalegal.gov.co/
http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=17241
http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=17241


                                                             

xifra que va evidenciar un progressiu 

increment d'aquests casos, ja que per al 

2008 la quantitat va ser de 15.696 persones, 

onze mil més que l'any immediatament 

anterior, quan se'n van comptabilitzar 4.323 

desapareguts. 

La mare de quatre desapareguts entrevistada 

per TeleSUR, i que va demanar de no fos 

identificada per motius de seguretat, va 

afirmar que no sap on són els seus fills 

mentre tem per alguna repressió per part de 

grups paramilitars. Llegiu la nota 

completa 

CONFERÈNCIES. 

Jorge Molano, advocat colombià i 

defensor dels drets humans va ser a les 

Illes Balears per fer diverses 

conferències sobre la situació actual en 

aquesta matèria a Colòmbia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Al meu país s'ha instaurat una 

democradura" 

L'advocat, que defensa víctimes de la 

violència militar. 

L'entitat "Pau amb Dignitat Illes Balears" ha 

convidat a Jorge Molano, un advocat 

colombià que defensa víctimes de l'Exèrcit i 

la Policia, perquè faci una xerrada a 

l'Ajuntament de Maó (a les 20 h d'avui) 

sobre la situació dels drets humans al seu 

país. Molano, que es mostra molt crític amb 

el govern d’Álvaro Uribe, ha rebut 

nombroses amenaces per la seva feina. 

Últimament, l'atenció mediàtica s'ha 

dirigit més cap a la violència de Mèxic 

que cap a la del seu país. Com està 

Colòmbia? 

La comunitat internacional ha entès que s'ha 

superat el conflicte, i no és cert. Cada dia hi 

ha una major degradació dels drets humans, 

i ha augmentat la persecució contra els qui 

els defensen. Som el segon país del món 

amb més interns desplaçats: 4,9 milions en 

una població de 45 milions. La meitat 

d'aquests desplaçaments han ocorregut 

durant el mandat d'Uribe. Llegiu la nota 

completa 

«El sistema democràtic a Colòmbia està 

viciat» 

El asesor jurídico de Paz con Dignidad, Jorge 
Molano, acompañado por la diputada Marián 
Suárez.  JUAN A. RIERA 

«Durant els últims vuit anys Colòmbia ha 

sofert una profunda ruptura de l'Estat de 

dret». Aquest és el punt de partida de 

l'exposició de Jorge Molano, advocat 

defensor dels drets humans, que aquesta 

setmana visita les Illes Balears convidat per 

l'associació Pau amb Dignitat. A Eivissa, 

Molano va ser presentat abans-d'ahir al 

Club Diari per la diputada autonòmica 

Marian Suárez, que el gener passat va visitar 

Colòmbia amb altres sis parlamentaris 

espanyols en una missió de verificació dels 

drets humans. 

El seu informe, que es farà públic 

pròximament, constata «la profunda i 

sistèmica crisi dels drets humans que viu la 

societat colombiana». Una crisi que Molano 

confirma en recordar que el 2002 Colòmbia 

va elegir un nou congrés format per 265 

parlamentaris, dels quals un comandant dels 

grups paramilitars va afirmar controlar el 33 

per cent. Molano assegura que aquesta 

afirmació no era certa i que el temps ha 

http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/71765/colombia-registra-mas-de-38-mil-personas-desaparecidas-en-tres-anos/
http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/71765/colombia-registra-mas-de-38-mil-personas-desaparecidas-en-tres-anos/
http://www.menorca.info/menorca/132665/pais/instaurado/democradura
http://www.menorca.info/menorca/132665/pais/instaurado/democradura


                                                             

demostrat que els paramilitars controlen el 

39 per cent del Congrés. «85 parlamentaris 

estan sent investigats per la Justícia per 

haver estat elegits amb diners del narcotràfic 

i, d'aquests, 67 pertanyen als partits polítics 

que amb les seves aliances van contribuir a 

l'elecció i reelecció d'Uribe. El sistema 

democràtic a Colòmbia està viciat», conclou 

l'assessor jurídic de Pau amb Dignitat. Llegiu 

la nota completa 

PALMA AFRICANA. 

Van pagar 5 milions de pesos perquè 

ens assassinessin perquè molestam". 

 

Ligia María Chaverra, desplazada de Curbaradó, 
Chocó.  

Els fets de violència que van ocórrer a les 

conques de Curbaradó i Jiguamiandó a 

Chocó i la posterior ocupació il·legal del 

territori per empreses que cultiven palma a 

finals dels 90 van tornar a ser notícia en els 

últims dies. 

Diversos empresaris de la palma i ramaders 

van ser capturats i acusats de desplaçament 

forçat, concert per delinquir i invasió de 

terres en aquesta regió. La Cort 

Constitucional va emetre un auto en el qual 

va suspendre la restitució de terres en 

aquesta zona i va demanar que s'aclareixi 

quins són els amos ancestrals del territori 

que rebran els títols. 

També els camperols Enrique Petro i Ligia 

María Chaverra van ser a Costa Rica 

denunciant davant de la Cort 

Interamericana de Drets Humans les 

amenaces, les persecucions i els actes de 

violència dels quals han estat víctimes en els 

últims mesos. El president Álvaro Uribe, en 

declaracions als mitjans, va assenyalar a les 

ONG que treballen en aquest territori de 

Chocó de ser "neocolonitzadores" que volen 

quedar-se amb la terra. Llegiu la nota 

completa 

SOLIDARITAT. 

Amnistia Internacional lliura 5.500 

roses per demanar justícia per les mares 

de Soacha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de rosas de AI en la embajada de 

Colombia en Madrid © Rocío Carneros / AI 

L'organització ha portat també un ram 

de roses a José Luis Rodríguez Zapatero 

perquè no oblidi les mares de Soacha en 

la Cimera UE - Amèrica Llatina / Carib 

Madrid.  Amnistia Internacional (AI) ha 

realitzat avui a l'ambaixada de Colòmbia un 

lliurament de les roses rebudes a través de la 

ciberacció "Regala una rosa. Regala 

esperança" en www.actuaconamnistia.org. 

En només 20 dies, la gent ha donat 5.500 

roses i ha escrit més de 20.000 missatges de 

suport dirigits a les mares de Soacha, els fills 

de les quals van ser executats 

extrajudicialment per l'exèrcit colombià el 

2008, i encara no s’ha fet justícia. 

AI ha inundat l'ambaixada de Colòmbia de 

roses coincidint amb la VI Cimera Unió 

Europea - Amèrica Llatina i Carib (UE-ALC), 

que se celebra a Madrid durant avui i demà. 

Amb motiu d'aquesta cimera, l'organització 

ha lliurat també un ram de roses i una carta 

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2010/05/19/pitiusas-baleares-sistema-democratico-colombia-viciado/411022.html
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2010/05/19/pitiusas-baleares-sistema-democratico-colombia-viciado/411022.html
http://semana.com/noticias-problemas-sociales/pagaron-millones-pesos-para-asesinaran-porque-somos-piedra-zapato/139301.aspx
http://semana.com/noticias-problemas-sociales/pagaron-millones-pesos-para-asesinaran-porque-somos-piedra-zapato/139301.aspx
http://www.actuaconamnistia.org/


                                                             

a José Luis Rodríguez Zapatero per reclamar 

a la Presidència espanyola de la UE que, 

conforme a les seves pròpies directrius sobre 

defensors dels drets humans, expressi la seva 

preocupació per la persecució que sofreixen 

les mares de Soacha i exigeixi a les autoritats 

colombianes mesures per garantir la seva 

seguretat.  

El 2008, l'exèrcit de Colòmbia va matar més 

d'una dotzena de joves i els seus cadàvers es 

van presentar majoritàriament com els de 

"guerrillers morts en combat". Des que es 

van descobrir les fosses comunes en les quals 

van ser enterrats alguns d'aquests joves, les 

seves mares lluiten incansablement perquè 

es faci justícia, i han hagut de fer front a 

amenaces, fustigació i vigilància amb l'única 

finalitat de silenciar-les. Llegiu la nota 

completa   

AMENACES I INTIMIDACIÓ. 

Reapareixen pamflets a Ciudad Bolívar, 

pels carrers de la localitat circulen llistes 

d’amenaçats 

Diversos habitants han trobat a les seves 

cases notes intimidants amb totes les seves 

dades personals. 

A les 6 h de dilluns passat, una habitant del 

barri María Auxiliadora va recollir un sobre 

que a la nit va ser llançat per sota de la 

porta de ca seva. 

Vegeu el vídeo sobre amenaces 

Després d'obrir-lo, va descobrir que es 

tractava d'un pamflet intimidador, en el 

qual, a més del nom del seu fill, figuraven 

els d'uns altres cinc nois de la colla. "Ja que 

uns van fer cas, però d'altres no... seguirem 

la nostra neteja després de les 10 pm i 

estarem vigilant els següents nois... ", 

assenyala un dels aparts de l'escrit, que no 

està firmat. 

La dona va anar fins als habitatges dels 

altres menors, que tenen entre 13 i 16 anys, i 

va alertar les mares. Va "ser el segon pamflet 

en vuit dies. El primer va arribar el 2 de 

maig amb els noms de cinc joves del barri", 

va assenyalar la mare d'un dels nois. 

Ahir, la comunitat es va reunir amb la 

policia de Ciudad Bolívar per expressar el 

seu temor per la circulació dels pamflets. 

"Pel que sembla, són joves que estarien 

generant un mecanisme per intimidar 

als que els fan oposició al mercat del 

microtràfic", va dir el coronel Nelson 

Arévalo, comandant de la Policia al 

sector, versió que no comparteixen els 

pares dels menors amenaçats. 

Les autoritats assenyalen que a mitjan de 

l'any passat van capturar tres persones per 

repartir aquests llistats a San Francisco, Los 

Tanques i Jerusalem. Pres de: 

http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/r
eaparecen-panfletos-en-ciudad-
bolivar_7704382-1  

REDACCIÓN BOGOTÁ 

Visiteu els nostres llocs: 

http://www.pazcondignidad.org/  

http://www.omal.info/www/ 

http://www.revistapueblos.org/ 

Amb el suport de: 

 

 

Les fonts dels articles són les que figuren 

en els enllaços. 

    

http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/amnistia-internacional-entrega-5500-rosas-para-pedir-justicia-por-las-madres-de-soacha/
http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/amnistia-internacional-entrega-5500-rosas-para-pedir-justicia-por-las-madres-de-soacha/
http://www.citytv.com.co/videos/77830/reaparecieron-los-panfletos-intimidatorios-en-ciudad-bolivar
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/reaparecen-panfletos-en-ciudad-bolivar_7704382-1
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/reaparecen-panfletos-en-ciudad-bolivar_7704382-1
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/reaparecen-panfletos-en-ciudad-bolivar_7704382-1
http://www.pazcondignidad.org/
http://www.omal.info/www/
http://www.revistapueblos.org/

