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Els partits polítics denuncien davant el president A. Uribe les amenaces contra la 
seguretat dels candidats per a la campanya política que comença. A les pressions 
d'escamots i grups paramilitars en les regions per a imposar candidats i/o prohibir campanyes, 
se sumen plans d'atemptats contra personatges polítics i tirs contra la seu del partit liberal, 
opositor a la reelecció de Uribe. Diferents polítics de rellevància sospiten l'autoria de grups 
paramilitars darrere d'aquestes últimes accions. El Tiempo, 27/10/05.  
 
El president A.Uribe accepta la renúncia del director del Departament Administratiu de 
Seguretat (Das) i destitueix al seu sotsdirector al ser descobertes les seves relacions amb 
grups paramilitars i el muntatge d'una oficina d'intel·ligència al servei dels caps de les AUC. 
Aquest escàndol se suma al del cap d'informàtica del mateix organisme de seguretat acusat 
d'esborrar la informació sobre narcotraficants i paramilitars i al del també destituït Cap del Das 
en Barranquilla per fabricar supòsits atemptats contra el president. El Tiempo, 26/10/05. 
  
Els caps desmobilitzats de les  AUC determinen mantenir congelades les 
desmobilitzacions dels grups armats, per la falta de compliment dels compromisos per part de 
l'estat, retiren la vocería de S. Mancuso per la seva posició procliu a acceptar el pagament de 
penes en l'exterior i nomenen com a interlocutor a D. Murillo, “Don Berna”, pres en la presó 
d’Itaguí per l'autoria intel·lectual de l'assassinat d'un diputat de Còrdova des del campament de 
Ralito. El Colombiano, 27/10/05.  
 
La Consultoria per al Desplaçament i els Drets Humans publica un informe on identifica un 
increment del desplaçament en 23% pel que fa a 2004 i afirma que les pressions dels 
grups armats durant la campanya electoral en curs és la responsable. Identifica que, 
enmig de l'aprofundiment del conflicte armat del present any, 19 regidors han estat assassinats, 
14 víctimes d'atemptats contra la seva vida i 326 desplaçats. Codhes, 27/10/05. 
  
L'Institut Colombià de Reforma Agrària avala la possessió de 10 mil hectàrees a 
empresaris de palmell d'oli, terres que formaven part de les 101 mil adjudicades per 
l'Estat a 1.125 famílies afrocolombianes dels territoris de Curvaradó i Jiguamiandó (Urabá 
Chocoà i antioqueny) després de sofrir un desplaçament massiu en el 2000. L'interès 
d'implementació de projectes empresarials de palmell d'oli en la zona s'acompanya de 
mecanismes de terror per part de grups paramilitars i exèrcit amb la finalitat de silenciar i 
desallotjar a les comunitats afrocolombianes de les seves terres. Fins al moment, han estat 
víctimes de 14 caserius destruïts, 13 desplaçaments forçats, destrucció de les zones 
humanitàries i 111 crims, sent l'últim l'assassinat d'un dels seus líders detingut arbitràriament 
quan era acompanyat per organitzacions internacionals. La Cort Interamericana de Drets 
Humans va ordenar mesures cautelars a l'Estat sobre aquestes comunitats. Comissió 
Interclasial de Justícia i Paz, 25,27/10/05.  
  
Una comissió de la OIT visita Colòmbia per a examinar la problemàtica del sindicalisme 
colombià i verificar el compliment del Govern amb el pronunciament del Comitè de Llibertat 
Sindical en la 93º Conferència de Ginebra de Juny 2005. La OIT destaca a Colòmbia com un 
dels països amb atacs greus a la llibertat sindical, acomiadaments injustificats i assassinats. En 
els últims deu anys 1.300 dirigents sindicals han estat assassinats i en l'últim any 99 a pesar 
dels 40 milions de dòlars invertits pel govern en la seva protecció. El Tiempo, 26/10/05.  
 
L'Observatori de Mines de la Vicepresidència informa de 746 accidents amb mines 
antipersonal en el que va del 2005, enfront de 686 en el mateix període de 2004.La meitat 
dels afectats en ambdós casos són nens. Antioquia i la regió del Nororient, Santander, Arauca i 
Cesar són les regions més afectades. Colòmbia ocupa el tercer lloc d'accidents per mines 
antipersonals, després de Cambotja i Afganistan. El Tiempo, 27/10/05. 
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Colòmbia-Espanya.  
 
La delegació del Parlament, Govern i ONG catalanes visiten Colòmbia amb la finalitat de 
conèixer de prop la greu situació de drets humans i humanitària per la qual passa el país així 
com per a donar suport les iniciatives civils que des de diferents sectors organitzats impulsen 
processos de construcció de la pau, superació de la impunitat, defensa de l'estat social de dret i 
mecanismes de debò, justícia i reparació amb la fi superar l'actual conflicte armat. La visita és 
coordinada pel programa de Nacions Unides per al Desenvolupament. El Tiempo, 26/10/05. 
Taula Catalana per la pau i els drets humans a Colòmbia, 24/10/05 


