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El Govern trasllada al dirigent paramilitar ‘Don Berna’ de la presó d'alta seguretat de Cómbita 
(Boyacá) a la d’Itagüí (Antioquia), en un intent de calmar els ànims de les Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC), que havien anunciat la suspensió de les desmobilitzacions pendents d'uns 12.000 
combatents com protesta per l'empresonament. Es dóna la doble circumstància que ‘Don Berna’ té 
les seves principals bases de suport a Antioquia, i que la presó d’Itagüí és coneguda com un espai 
d'interlocució entre actors armats presos, el Govern i la societat civil. D'altra banda, un grup de 
paramilitars, capturats per les autoritats i actualment a la presó, demanen al Govern que els aclareixi 
els abastos que té la legislació en el cas dels membres de grups al marge de la llei no desmobilitzats. 
Segons el fiscal general, M. Iguarán, “detinguts, fins i tot condemnats, que vulguin materialitzar els 
valors de justícia, reparació i veritat poden aspirar a l'aplicació de la llei en aquest ordre dels 
beneficis”. El Tiempo, 10 a 13/10/05.  
 
Sengles atacs de la guerrilla de les FARC causen 3 morts i un ferit a La Cruz (Nariño) i Fortul 
(Arauca). El Tiempo, 7 i 9/10/05.  
 
La Cort Interamericana de Drets Humans (CIDH) troba responsable a l'Estat colombià per la 
massacre de 49 persones a Mapiripán, ocorreguda entre el 15 i 20 de juliol de 1997 en el sud del 
país. La sentència estableix elevades mesures compensatòries per als familiars dels morts que han 
estat identificats i contempla accions perquè l'Estat segueixi amb la identificació de la resta de les 
víctimes. AP a Miami Herald, 12/10/05.  
 
L’OEA decideix ampliar la seva missió a Colòmbia de 44 a més de 100 persones, augmentar el 
pressupost anual de 1,5 a 10 milions de dòlars, garantir la presència de la CIDH de forma permanent 
en el país, donar seguiment a l'aplicació de la Llei de Justicia y Paz i servir d'observadors en el treball 
de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Així mateix insta a l'Estat a millorar els 
serveis i la seguretat per a la població desplaçada. El Tiempo, 12/10/05.  
 
El senador i expresident del Senat, G. Vargas Lleras, un dels més ferris defensors de President 
Uribe, escapa il·lès d'un atemptat amb cotxe bomba que deixa nou ferits (tres escortes del 
legislador i sis transeünts). BBC, 11/10/05.  
 
Una mobilització de 6 mil indígenes chamí “per la vida i la dignitat del poble Embera” és reprimida 
a Remolinos (Risaralda) per la força pública, amb un balanç de 20 indígenes ferits i un mort. Els 
indígenes es manifestaven pel dret a la terra enfront dels interessos transnacionals, i per la lliure 
determinació dels pobles indígenes, en el marc de les mobilitzacions del 12 d'octubre. Per altra 
banda, la força pública impedeix tres intents d'ocupació de finques protagonitzats per camperols i 
indígenes que reivindiquen una reforma agrària. CRIC, ONIC, 10/10/05; El Tiempo, 11 i 12/10/05. 
 
Milers de persones participen a les marxes convocades per una vaga nacional el 12 d'octubre, en 
protesta per la reelecció presidencial, el Tractat de Lliure Comerç, l'agenda legislativa del Govern, així 
com per l'exigència d'una solució política negociada al conflicte armat, acords humanitaris i la defensa 
de l'Estat Social de Dret. El Govern denuncia que es tracta d'una aturada amb motivació política i 
ideològica i sota la coacció de la guerrilla. La Alianza, 12/10/05.  
 
El Govern lliura 8 mil hectàrees de terra a 297 famílies de camperols i persones desplaçades, en 
els municipis de Puerto López i Puerto Gaitán (Meta). Els terrenys són producte d'una extinció de 
domini practicada sobre narcotraficants. SNE, 09/10/05.  
 
L'Associació Nacional d'Industrials (ANDI) celebra a Cali la primera Trobada Nacional de 
Responsabilitat Social Empresarial. De les 900 empreses afiliades a la ANDI, 160 destinen el dos 
per cent de les seves vendes per a inversió social. En el departament del  Valle, durant el 2003, de 
les 200 empreses existents 50 van destinar 42.000 milions de pesos (14.000 euros) per a inversió 
social en la seva àrea d'influència. El Tiempo, 14/10/05.  
 
COLÒMBIA – EEUU: El 50% de les forces especials dels EEUU a Colòmbia (uns 150 membres), 
seran reubicades a partir d'aquest mes a l'Iraq i Afganistan. Els militars nord-americans assessoren i 
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entrenen a militars colombians, especialment en la protecció del principal oleoducte del país. El 
Tiempo, 09/10/05.  
 
COLÒMBIA – EQUADOR: Nou dies després de rebre asil territorial per part de Colòmbia, el 
destituït expresident d'Equador, L. Gutiérrez, renúncia a aquest estatus i anuncia que tornarà al seu 
país per a recuperar la Presidència així hagi d'anar a la presó. El Tiempo, 14/10/05 . 


