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Amb l'inici de la desmobilització de 3.000 paramilitars, que finalitzarà abans de cap d'any, comença
formalment el procés de desmobilització col·lectiva més important de les últimes dècades. 11 blocs de les
AUC es desmobilitzarán en 3 etapes: una primera de preparació, de 15 a 30 dies, on els paramilitars
lliuraran les llistes de persones, armament, mitjans de transport, equips de comunicació i mapa de zones
que ells hagin minat. Posteriorment, es procedirà a la fase de "concentració, desmobilització i verificació",
que prendrà de 2 a 10 dies, on s'avaluaran els antecedents legals i s'oferirà una primera capacitació.
Finalment regressaran als seus llocs per vuit dies, per a iniciar el procés de reincorporació. Les persones
que tinguin delictes pendents seran dutes a una zona de concentració a l'espera d'un marc legal que
determini el seu futur. Els desmobilitzats rebran un subsidi d'uns 100 euros mensuals mentre no
aconsegueixin altre ingrés estable. Alguns d'ells es dedicaran a erradicar cultius il·lícits en parcs naturals
i resguards indígenes. L'executiu va rebutjar la proposta de les AUC per a que part dels desmobilitzats es
poguessin integrar a les FFMM. Per la seva banda, un contingent de les FFMM d'entre 3.000 i 4.000
homes serà enviat a les zones de desmobilització per a impedir l'ingrés de les guerrilles. El Tiempo,
04/11/04. 

El Congrés aprova un increment d'un 37% del pressupost destinat a Defensa per a l'any entrant, el
que permetrà incrementar el peu de força (militars i policia) en un 34% i arribar a la fi del 2005 a 374.000
efectius. La despesa suposarà un 5,3% del PIB. El Tiempo, 30/10/04. 

Un oficial de les FFAA, sentenciat a 28 anys de presó per l'intent d'assassinat d'un líder sindical l'any
2.000, s'escapoleix de les casernes de la Brigada militar on estava pres. 72 hores abans, "Julián", un
destacat membre de la guerrilla de les FARC, capturat en secret el passat mes de juliol, s'escapoleix dels
calabossos de la Fiscalia de Bogotá. El Tiempo, 03 al 05/11/04.

L'alcalde de Barranquilla, G.Hoenigsberg, afirma que el conflicte armat ha pres la ciutat. Amb més de
500 assassinats entre gener i octubre, la quarta ciutat de Colòmbia es troba en una espiral de violència
creixent. Les principals acusacions apunten a grups paramilitars, que semblen controlar de forma
creixent la ciutat. El Tiempo, 31/10/04. 

El Defensor del Poble del Magdalena Medio i l'Organització Femenina Popular de Barrancabermeja
qüestionen el paper de l'OEA en la seva missió de verificació del cessament d'hostilitats dels
paramilitars de les AUC, al constatar que no es percep l'impacte de la presència de la missió
internacional en la regió. El Tiempo, 03/11/04. 

13 ONG nord-americanes critiquen la política de detencions massives del Govern per estigmatitzar a
un nombre important de persones que, posteriorment, es veuen amenaçades i, fins i tot, són
assassinades. Les ONG sol·liciten que es faci una admissió pública quan es presentin errors. El Tiempo,
03/11/04. 

Els 23 alcaldes del sud-oest d'Antioquia es reuneixen amb el governador, A.Gaviria, per a coordinar
detalls de la pròxima desmobilització del bloc de les AUC que opera en aquesta regió. El Colombiano,
03/11/04.
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