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El Govern de Mèxic estima que les tasques de facilitació que realitza entre el Govern de Colòmbia
i la guerrilla de l'ELN van per bon camí i anuncia que per a prosseguir amb la tasca facilitadora és
necessari que les parts escullin la data i el lloc per a una trobada directa. Per la seva banda l'ELN
anuncia que retirarà les mines antipersones en el municipi de Morales com gest de bona voluntat
en els seus diàlegs amb les comunitats del sud del departament de Bolívar. ELN, 31/12/04; El
Tiempo, 04/12/05. 

El Govern de Colòmbia extradita al que fora negociador de la guerrilla de les FARC en l'últim procés
de pau, S.Trinidad, al vèncer l'ultimátum que havia anunciat perquè les FARC alliberessin a 63
persones segrestades. Es tracta del primer guerriller de les FARC que és extraditat a EEUU, on està
acusat pels delictes de segrest i narcotràfic. Per contra, les FARC segresten la nit de nadal a set
persones d'una zona turística d'Antioquia. Per altra banda, les FARC exigeixen al Govern de
Veneçuela fixar una posició clara davant la detenció a Caracas el passat 13 de desembre d'un
responsable de la Comissió Internacional de la guerrilla. Les FARC també adrecen, per
segona vegada, una carta al Secretari General de l'ONU, K.Annan, sol·licitant poder intervenir en
l'Assemblea General. La missiva proposa la facilitació i l'acompanyament de l'ONU, el Vaticà, alguns
països (entre els quals estaria Espanya) el CICR i l'Església Catòlica a un possible acord humanitari.
El Espectador, 27/12/04 i 02/01/05, FARC, 26/12/04. 

Només es desmobilitzen cinc dels 11 grups paramilitars que s'havien compromès a deixar les
armes abans de finalitzar l'any. El Tiempo, 29/12/04.

L'Oficina de l'Alt Comissionat de NU a Colòmbia (OACNUDH) condemna la massacre de 17
camperols en el departament d'Arauca i quatre civils en el departament de Casanare, i exigeix a les
FARC i als paramilitars (suposats responsables, respectivament) un pronunciament públic sobre els
fets. OACNUDH, 02 i 03/1/05. 

Entra en vigor la reforma de la justícia penal on el judici de delictes passa de ser escrit i formalista,
on el jutge només té en compte les proves que presenten els fiscals, a un sistema d'audiències orals.
La reforma s'implementarà de forma gradual en diferents departaments fins a l'any 2008. El
Espectador, 02/01/05.
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