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Les FARC rebutgen la proposta d'intercanvi humanitari del govern i mantenen la seva
proposta de desmilitaritzar els municipis de San Vicente del Caguan i Cartagena del Chairán a
pesar de ser actual escenari d'ofensiva militar. D'altra banda, continuen plantejant canviar als
plagiats per dirigents guerrillers presos, entre ells l’exnegociador S. Trinitat qui es troba en
procés d'extradició a Estats Units. El govern continua obert a buscar sortides per a assolir
l'alliberament de les persones segrestades. Familiars dels ostatges lamenten la resposta de les
FARC. L'ONU insta a les parts a tenir major voluntat i creativitat per a agilitar urgentment
una fórmula que permeti l'alliberament dels segrestats de les FARC. El Espectador,
15,19/11/04. El Tiempo, 19/11/2004. OACNUDH,18/11/2004. 

Amnistia Internacional i Save the Children denuncien la utilització de 14.000 nens com
soldats per part dels diferents grups armats irregulars, així com també denuncien que les
Forces Armades els usin per a la seva feina d'espionatge. Indiquen que el programa
governamental de desarmament, desmobilització i reintegració només ha desmovilitzat a un
10% dels nens involucrats en el conflicte armat. El colombiano 17/11/04. 

ACNUR constata l'augment de colombians que busquen refugi en àrees frontereres dels
països veïns, així com en altres països de la regió, destacant Equador que reconeix a 8.000
refugiats colombians i té 22.000 sol·licitutants. Prop de 250 desplaçats per paramilitars van
arribar aquesta setmana a aquest país sent la meitat menors d'edat. El Espectador,
17/11/2004. El Tiempo,15/11/2004.

Conclou el Fòrum Internacional sobre desplaçament organitzat per Codhes on la Cort
Constitucional adverteix que és un fenomen reflex del conflicte armat, i també, de les
manques estructurals de l'Estat. Colòmbia ocupa el primer lloc mundial de desplaçats interns
sota l'empar d’ACNUR amb 1.244.100, seguint-li Azerbayán, amb 575.600 i Libèria amb
531.600 segons dades de l'alt Comissionat del 1 de gener. El Tiempo 15/11/2004, Fundació
Hemera 15/11/2004. El Espectador 15/11/2004.

Procuradoria sanciona amb suspensió al coronel O. Pulido per omissió en la massacre
de Bojayà (Chocó) on van morir 119 civils com a conseqüència de l'explosió d'una pipeta de
gas llançada per les FARC contra les autodefenses. Dos anys i mig després de la massacre,
funcionaris , líders socials i església celebren un fòrum on reclamen al govern complir amb les
seves responsabilitats així com tenir capacitat d'activació del sistema de protecció de la
població davant futures possibles alertes primerenques en un territori encara en disputa pels
diferents actors armats irregulars. El Tiempo 18/11/2004, El Colombiano 17/11/2004, Fundació
Hemera 18/11/04.
 
Congressistes d'EEUU demanen a Europa major inversió en la lluita contra el narcotràfic
a Colòmbia al ser responsables del 50% del consum de la cocaïna que produeix Colòmbia.
Sent conscients que EU no dóna suport a la solució militar en la lluita contra les drogues, insten
que incrementin la seva aportació a assistència social, desenvolupament, ajuda a desplaçats,
reinserció de desmovilitzats, substitució de cultius i obertura de nous mercats per a l'exportació.
El Tiempo, 19/11/2004.

Els Reis d'Espanya acompanyats pel Ministre d'Afers Exteriors M. Moratinos i la Secretària
d'Estat Espanyol de Cooperació Internacional, L. Pajín visiten Colòmbia i reiteren el seu
ple suport al govern colombià. Al seu torn, el President Espanyol, J.L Rodriguez Zapatero,
en el seva primera Cimera Iberoamericana, confirma la seva plena confiança en la gestió del
president A. Uribe per a posar fi a la violència i inseguretat del seu país. El Tiempo, 19/11/2004.
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