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F. Galán, des de la “Casa de Paz”, afirma que el  COCE té tot el suport dels comandaments 
de les estructures guerrilleres per a avançar converses de pau amb el govern quan estimi 
pertinent fer-lo amb la finalitat de buscar una sortida política al conflicte intern. Confirma que el  
COCE l’autoritza per a avançar reunions oficials amb el comissionat de pau del govern i 
elaborar un esborrany de procediments i continguts a fi de realitzar trobades exploratories entre 
el  ELN i el govern. El Colombiano, 21 i 22/11/05. 
  
Si bé el director del  semanari comunista "Voz", C. Lozano, assegura que el president, A. 
Uribe, va ordenar un rescat militar dels segrestats per l'escamot de les FARC, dies 
posteriors A. Uribe autoritza al comissionat de pau buscar suport internacional per a 
explorar camins que facin possible un acord humanitari amb les FARC, a fi d'assolir 
l'alliberament dels seus segrestats i presoners, a canvi de la llibertat de guerrillers presos 
d'aquesta organització. Simultàniament edils francesos exigeixen un intercanvi humanitari 
davant l'ambaixador colombià a París. El Tiempo, 21, 25/11/05,  RCN-Ràdio, 18/11/05.  
 
La comunitat de pau de San José de  Apartadó denúncia que població civil de les senderes 
“Arenas Altas i Bajas”, on 42 famílies participen del procés de la comunitat de pau, van resultar 
afectades per una operació militar en la qual, segons la versió de la comunitat, l'Exèrcit va 
bombardejar, disparar i llançar granades contra la població civil indefensa, resultant mort 
A. Sales David, coordinador de la zona humanitària de “Arenas Altas” i greument ferit H. Góez. 
L'Exèrcit indica la necessitat d'una investigació dels fets ja que en la zona es van donar 
enfrontaments entre les  FARC i l'exèrcit. El Fiscal M.  Iguarán trasllada una comissió 
especial a la zona per a esclarir els fets i establir responsabilitats. La CIDH exigeix al 
govern mesures provisionals de protecció respecte a aquesta comunitat des de 1999. El 
Colombiano, 18/11/05. El Tiempo, 25/11/05. San José de Apartadó, 17/11/05.  
 
El Col·lectiu d'Advocats José Alvear Restrepo informa sobre l'organització d'una missió 
d'observació en les zones d'operació del Pla Patriota en la qual participaran una vintena 
d'ong amb la finalitat de avaluar l'impacte que generen els operatius militars en la població civil. 
El Tiempo, 24/11/05.  
 
Tres mil dones de diferents departaments de Colòmbia viatgen per les carreteres i rius 
cap a  Quibdo per a denunciar la situació de crisi humanitària que es viu en el 
departament del  Chocó i la violació als drets humans de les dones víctimes de l'abandó 
estatal i conflicte armat. Simultàniament, l'Organització Femenina Popular realitza actes de 
denúncia per la intensificació de la violència que els paramilitars continuen exercint 
sobre la població del “Magdalena Medio”, zona que rep l'acompanyament de la OEA. 
Aquests actes són commemoratius del Dia Internacional Contra la Violència de les Dones. El 
Colombiano, 24/11/05,  OFP, 18/11/05, Ruta Pacífica 25/11/05.  
 
La Cort Constitucional commina al govern a prendre  seriosament el drama dels 
desplaçats i acatar les fallades que ho obliguen a brindar l'atenció necessària a aquesta 
població. Caracol, 18/11/05.  
 
La cancelleria colombiana anuncia que suspendrà les fumigacions en zones pròximes a la 
frontera equatoriana a partir de gener del 2006. El Tiempo, 18/11/05.  
 
Colòmbia-Veneçuela  
 
Presidents Uribe i Chávez avaluen la construcció d'un oleoducte que connectarà el 
complex refinador de Paraguaná (oest de Caracas) amb la Guajira colombiana fins a 
arribar a la costa del pacífic. També concreten la construcció d'alguns ponts fronterers, 
l'enfortiment del comerç binacional així com estratègies conjuntes de combat al contraban de 
gasolina veneçolana cap a Colòmbia. El Espectador, 25/11/05  
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