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El Govern atorga a la guerilla de les FARC un ultimàtum per a evitar l'extradició del seu dirigent, S. Trinidad,
als EEUU. Les FARC han d'alliberar a 63 persones (59 colombians, tres nord-americans i un alemany) abans del
31 de desembre. El Govern també es manifesta disposat a reunir-se de manera immediata amb les FARC en
qualsevol església, rural o urbana del país, si aquestes alliberen a un primer grup de segrestats com gest de
bona voluntat. El cardenal Pedro Rubiano convida al President a ampliar el termini de l'ultimátum i posa a la
disposició del Govern i de les FARC tots els espais propis perquè, garantida la seguretat dels portaveus de l'Estat
i de la insurrecció, dialoguin a la recerca d'un acord humanitari. D'altra banda, en un confús episodi és detingut a
Veneçuela i conduït a Colòmbia el principal cap de la comissió internacional de les FARC, Rodrigo Granda. SNE,
17 i 20/12/04; El Tiempo, 16 i 23/12/04. 

El Govern també condiciona la no extradició del màxim dirigent dels paramilitars de les AUC, S.Mancuso, que
compleixi amb els compromisos adquirits en el marc del procés de pau, que abandoni les activitats il·lícites i que
contribueixi a la participació dels membres de les AUC en el procés de pau. Així mateix el Govern decreta una
primera pròrroga de sis mesos de la zona de concentració de les AUC i destaca que els homicidis a les mans de
les AUC han caigut un 64% des de desembre de 2002, i les matances un 83%. D'altra banda es desmobilitzen
550 integrants del Bloque Calima, en el departament del Valle, als quals se'ls atribueixen més de 400 homicidis
des de mitjans de 1999. No obstant això les AUC adverteixen que després de desmobilitzar a un 20% de les
seves forces sense contraprestacions com senyal de bona voluntat, l'any entrant començarà la negociació en
ferm amb el Govern que deurà incloure mesures de caràcter jurídic, socioeconòmic, educatiu, de seguretat i de
gaudi i reconeixement dels drets civils i polítics dels paramilitars. Finalment cal anotar que la Procuradoría
General activa una comissió especial amb la finalitat de verificar que les negociacions compleixin les normatives
de DH, DIH i les garanties judicials. SNE. 16/12/04; El Tiempo, 13 i 16/12/04; El Espectador, 14/12/04; AUC,
20/12/04. 

La Comissió Facilitadora Civil per als acostaments entre el Govern i la guerrilla de l'ELN valora els avanços
obtinguts al llarg de l'any i insta a un inici formal d'un procés de converses sense imposicions i sense
condicionaments i amb propostes clares. La dirigència de l'ELN està pendent d'una trobada directa amb el
facilitador mexicà, AValència. Per altra banda, és capturat el comandant "Silvio", cap de l'estructura militar del
grup guerriller en el sud-occident del país i acusat d'un dels segrests més notoris del país. BBC, 14/12/04; CFC,
El Tiempo, 15/12/04. 

El Programa Mundial d'Aliments fa una crida per a recaptar 1,2 milions USD per a atendre a 350.000
desplaçats interns fins al març de 2005 i denuncia que grups armats il·legals han saquejat i impedit l'accés als
cultius de subsistència de comunitats del departament del Chocó. El Tiempo, 20/12/04. 

ACNUR lliura al Govern un Balanç sobre la Política Pública de Prevenció, Protecció i Assistència del desplaçat
en el qual demana replantejar la política de desplaçats a Colòmbia perquè el seu impacte es mesuri en termes
dels seus efectes per a la recuperació dels drets de les comunitats i no es faci en termes d'assistència. El
Tiempo, 15/12/04. 

El President es reuneix amb l'Aliança d'ONG per a fer un seguiment del compliment per part del Govern de la
Declaració de Londres, prèvia a la reunió que mantindrà el Govern amb els països del G-24 a Cartagena, els dies
3 i 4 de febrer. Alianza, 22/12/04. 

EEUU - COLÒMBIA
El Congrés d'EEUU aprova, amb condicions, 3,25 milions USD per a la missió de verificació de l'OEA. El Tiempo,
13/12/04. 

UE - COLÒMBIA
El Consell de Ministres de la UE aprova un nou text en relació amb Colòmbia en el qual saluda diverses
iniciatives del Govern al mateix temps que mostra la seva preocupació per la situació de DH i DIH en el país.
L'UE es reitera en el seu compromís d'assistir en la recerca d'una solució pacífica i duradora al conflicte i sol·licita
al Govern un marc legal per als processos de desmobilització. Consell de Ministres, 13/12/04.
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