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Després de sis dies de reunions, conclou a L'Havana amb èxit la primera ronda de converses entre el Govern i la 
guerrilla de l’ELN. Ambdues parts acorden una nova cita a Cuba a la fi de gener, on s'abordarà com tema 
principal la construcció d'una agenda de negociació. En un document conjunt destaquen que “les reunions es van 
desenvolupar en un ambient franc i cordial en el qual els participants van manifestar el seu interès d'avançar en 
un procés que tingui com objectiu central la pau nacional i el principal beneficiari de la qual sigui el poble 
colombià”. Així mateix agraeixen l'acompanyament de membres de la societat civil, líders polítics i socials, 
Gabriel García Márquez i el suport d'Espanya, Noruega, Suïssa, Cuba i Veneçuela. En el transcurs de les 
converses va transcendir que l’ELN va rebutjar la proposta de l'episcopat colombià d’una treva nadalenca. A. 
García, de l’ELN, va dir referent a això que no es mouen “en la lògica dels gestos, sinó a treballar per superar de 
manera definitiva les causes de la violència”. El Tiempo, 20/12/05; SNE, 21/12/05.  
 
La guerrilla de les FARC incrementa les seves accions de guerra en diferents llocs del país, destacant l'atac al 
lloc de policia de la població de San Marino en el Chocó, on van resultar morts 8 agents, 4 ferits greus i 29 
retinguts. Malgrat haver anunciat a la Creu Roja la seva intenció d'alliberar als retinguts, les FARC es van veure 
obligats a deixar-los anar abans del previst davant la pressió de les FFAA. D'altra banda, les FARC van enviar 
proves de supervivència de l'Exministre F. Araújo, segrestat des de fa 34 mesos. Dos caporals de les FFAA 
compleixen vuit anys en poder de les FARC. El Tiempo, El Colombiano, Vanguardia Liberal, 18-21/12/05.  
 
Els Governs d'Espanya, França i Suïssa lliuren al Govern i a les FARC una nova proposta per a desentrabar la 
trobada entre les parts per a arribar a un acord humanitari. La proposta estableix un sistema de seguretat que 
implica una zona de 180 quilòmetres quadrats en el municipi de Pradera (Valle del Cauca) sense presència de la 
força pública ni de la guerrilla, i que estaria sota la supervisió d'un equip de 30 a 40 observadors internacionals. 
L'observació s'iniciaria set dies abans de la trobada i es perlongaría set dies després. La seguretat dels 
desplaçaments dels negociadors correria a càrrec del Comitè Internacional de la Creu Roja. El Govern ja ha 
acceptat la proposta. Missió Tècnica Exploratoria, 12/12/05; El Nuevo Siglo, 14/12/05.  
 
Uns 2.850 paramilitars del Bloque Central Bolívar es desmobilitzen, sumant així 15.600 desmobilitzats des de 
novembre de 2.003. Les estructures que segueixen actives haurien  de desarmar-se abans del 15 de febrer del 
2006. El Tiempo, 10 i 16/12/05.  
 
El President A. Uribe reconeix públicament i davant el mandatari veneçolà H. Chávez, que militars veneçolans 
implicats en el fallit cop d'estat contra Chávez efectuat l’11 d'abril de 2002, i que van ser acollits a Colòmbia, així 
com l'empresari P. Carmona, qui es va erigir President durant el breu cop d'estat i qui gaudeix de l'asil polític a 
Colòmbia, es van reunir amb militars colombians a les instal·lacions de la intel·ligència militar a Bogotá per a 
conspirar contra el Govern de Veneçuela. El President Uribe afirma que de la mateixa manera com lluita contra el 
terrorisme a Colòmbia, “no permetrà conspiracions terroristes contra cap país en territori colombià”. El Tiempo, El 
Colombiano, Caracol-Radio, 19 i 20/12/05.  
 
El Programa Presidencial contra l'Extorsió i el Segrest destaca la reducció del segrest en més del 50% en el que 
va corregut de l'any 2005. Les xifres han passat de 698 casos ocorreguts en el 2004 a 339 en el 2005, mentre 
que la reducció del segrest de menors va disminuir en més del 50% passant de 72 menors segrestats en l'any 
anterior a 23 casos ocorreguts en l'actual. El Tiempo, El Colombiano, 21/12/05.  
 
CODHES adverteix que es registra una situació d'emergència humanitària com efecte de la recrudescència de la 
guerra en almenys 11 dels 32 departaments del país. L'ONG adverteix que el país assisteix a un nadal enmig del 
terror perquè els paramilitars tornen a perpetrar massacres, les guerrilles insisteixen a imposar vagues armades i 
incrementen la sembra de mines antipersona en zones poblades i la Força Pública persisteix en detencions 
massives, atacs aeris i fumigacions indiscriminades. CODHES, 21/12/05.  
 
Malgrat les objeccions del Procurador General, el Contralor General, els exministres de Medi ambient i les 
organitzacions indígenes, afrocolombianas i camperoles, el Congrés aprova per aclaparant majoria la nova Llei 
Forestal. Els opositors a la llei denuncien que aquesta considera al bosc natural com una entitat productora de 
fusta i no com un ecosistema, que desconeix l'autoritat dels indígenes i afrodescendentes sobre les terres 
comunitàries i que afavoreix els interessos comercials d'empreses estrangeres. El Tiempo, 12 i 14/12/05; ONG 
diverses, 21/12/05.  
 
COLÒMBIA-BRASIL: Durant la seva primera visita a Colòmbia com Cap d'Estat, L. da Silva anuncia el seu desig 
d'enfortir la inversió brasilera a Colòmbia, augmentar la cooperació amb el Govern d’Uribe en matèria energètica, 
treballar al seu costat per la integració llatinoamericana i lluitar contra el terrorisme. El passat 7 de desembre, el 
Ministeri de Defensa de Colòmbia i l'empresa aeronàutica de Brasil Embraer van oficialitzar el contracte per a 
l'adquisició de 25 avions Súper Tucano per un valor de 234 milions de dòlars, negoci amb el qual el Govern 
colombià es constitueix en el primer client internacional d'aquest tipus d'avions de l’empresa Embraer. El Tiempo, 
14/12/05 . 
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