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El Govern llança una nova proposta per a arribar a un acord humanitari amb la guerrilla de les 
FARC. A partir d'una mesura de confiança mútua, consistent en l'alliberament unilateral de 15 
guerrillers i 15 segrestats per part i part, Govern i FARC es reunirien en una ambaixada a Bogotá per 
a ampliar l'acord. La Creu Roja Internacional i l'Església colombiana es farien càrrec del transport dels 
guerrillers. Anteriorment, les FARC havien reiterat la seva exigència d'una zona desmilitarizada en 
dos municipis per a negociar. Així mateix s'havien mostrat disposats a dialogar amb l'Església 
colombiana en qualsevol lloc del país o de l'exterior. En aquest context, les FARC fan arribar un vídeo 
com prova de supervivència dels 12 exdiputats del departament del Valle segrestats fa gairebé tres 
anys. En una carta, els segrestats advoquen per una acord humanitari que pugui sentar les bases per 
a iniciar diàlegs de pau. Per altra banda, la Cort Suprema inicia el debat sobre l'extradició a EEUU 
de S. Trinidad, màxim dirigent de les FARC pres, acusat de narcotràfic i de segrest de tres ciutadans 
nord-americans. El Tiempo, 19,25,26,29/10/04; El Espectador 24,26/10/04; Anncol, 25/10/04.  
 
El Govern de Mèxic proposa una trobada directa entre el Govern de Colòmbia i la guerrilla de 
l'ELN, i anuncia la seva disposició per a continuar facilitant l'acostament entre les parts. Cancelleria 
de Mèxic, 20/10/04.  
 
Uns 4.000 paramilitars es desmobilitzarán entre els mesos de novembre i desembre. Tanmateix, el 
President de Colòmbia, A.Uribe, adverteix que els paramilitars desmobilitzats no es podran incorporar 
a les FFAA. Per altra banda, l'exèrcit abat en un enfrontament armat a "39", mà dreta d'un dels 
principals negociadors de les AUC. El Tiempo, 20,22,26,29/10/04.  
 
Amb l'entrada en vigor dels nous codis penal i de procediment penal, a partir del mes de gener 
podran sortir de les presons colombianes 10.000 dels 65.000 interns actuals. Aquest és el nombre 
de persones internes a partir de l'acusació d'un fiscal, sense que hagi sentència judicial. El Tiempo, 
24/10/04.  
 
La jutgessa brasilera S. Steiner, membre de les CPI, anuncia en una visita a Colòmbia que la Cort es 
reserva el dret de jutjar possibles casos de perdó i amnistia a paramilitars i guerrillers. El Tiempo, 
22/10/04.  
 
Colòmbia destrueix les últimes 6.784 mines antipersonales en poder de les FFAA. No obstant això, 
se sospita que la meitat dels municipis del país estan afectats per la sembra de mines per part de 
guerrilles i paramilitars. El Tiempo, 23/10/04.  
 
 
UE - COLÒMBIA: La UE aprova un nou document polític sobre Colòmbia que inclou com novetat 
una estratègia a curt i mig termini per recolzar la desmobilització de grups armats il·legals a Colòmbia. 
El compromís gradual estarà condicionat als avanços en el marc legal de les desmobilitzacions i al 
respecte del DIH per part dels grups armats. El Tiempo, 19/10/04. 
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