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La Cort Constitucional dona el vist-i-plau a la modificació de la Constitució promoguda pel Congrés 
que consagra la possibilitat de la reelecció presidencial immediata. Amb aquesta sentència només 
queda pendent conèixer la seva valoració sobre la constitucionalitat de la Llei de Garanties Electorals 
–que es coneixerà abans del 11 de novembre- per a obrir la via que permetrà a l'actual President, A. 
Uribe, tornar-se a presentar a les eleccions de l'any entrant. El Tiempo, 20/10/05.  
 
La guerrilla de les FARC deixa en llibertat al Conseller de Pau del departament del Meta, segrestat a 
l'octubre de 2003 mentre realitzava tasques humanitàries. Pel que fa les accions armades més 
recents, entre dissabte i dilluns les FARC donen de baixa a onze militars, cinc soldats camperols en 
zona rural de Mistrató (Risaralda) i sis a Dabeiba (Antioquia). D'altra banda, en el departament 
d’Arauca es manté paralitzat el transport intermunicipal des del passat primer d'octubre per 
amenaces de les FARC. En el municipi d’Arauquita va ser assassinat el secretari privat de l'alcalde. El 
Nuevo Siglo, El Colombiano, 18/10/05; El Tiempo, 19/10/05.  
 
Els caps paramilitars sol.licitats en extradició pels EEUU prefereixen pagar les seves possibles 
condemnes en presons de l'exterior, com ara a Espanya, per a evitar l'extradició. D'altra banda, el 
cap del Frente Capital de les AUC, ‘Zarco’, planteja, des de la presó, desmuntar el que queda de 
l'estructura paramilitar a Bogotà. El Universal, 19/10/05; El Tiempo, 18/10/05.  
 
ACNUR i la Defensoría del Pueblo inauguren una Casa dels Drets per als 20.000 desplaçats de la 
localitat d'Altos de Cazucá, un barri problemàtic als afores de Bogotà. A la Casa els desplaçats 
interns podran reclamar els seus drets –siguin els drets humans, drets civils o drets bàsics com salut, 
educació, accés a ocupació i habitatge entre uns altres. ACNUR, 07/10/05.  
 
El Ministre d'Interior ordena desallotjar per la força diverses ocupacions de terra protagonitzades 
per indígenes dels pobles Nasa, Guambiano, Kokonuko i Totoró, en el departament del Cauca. Els 
indígenes reclamen 146 mil hectàrees que el Govern els va prometre l’any 1995. ACIN, 18 i 19/10/05; 
El Colombiano, 20/10/05.  
 
L'alcalde de Bogotá, L.Garzón, fa pública que recentment va ser objecte d'un intent d'atemptat a 
Bogotá. El President, A.Uribe, rebutja les amenaces contra l'alcalde i reitera el seu compromís de 
protegir-lo. SNE, El Nuevo Día, 18/10/05.  
 
 
COLÒMBIA – PAÏSOS BAIXOS: El canceller holandès, B. Bot, es troba de visita oficial a Colòmbia 
per a aprofundir el seu suport polític i econòmic a les negociacions de pau. En total aquest any 
l'ajuda holandesa suma 11,4 milions d'euros i arribarà als 17 milions d'euros l’any 2008. AP a 
Miami Herlad, 19/10/05.  
 
 
COLÒMBIA – CIMERA IBEROAMERICANA: Els Caps d'Estat i de Govern reunits a Salamanca 
expressen el seu reconeixement i suport als esforços que es realitzen a Colòmbia per a 
l'establiment de la pau. Saluden la desmobilització que s'avança i el desarmament de més de 
18.600 membres de grups armats il·legals que cometen actes terroristes i expressen el seu interès a 
donar suport la Missió d'Acompanyament de l’OEA. Cimera Iberoamericana, 16/10/05 . 
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