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La guerrilla de l'ELN anuncia haver realitzat el IV Congrés, el seu màxim esdeveniment intern, en el 
qual van participar els comandants i delegats de totes les seves estructures guerrilleres. Les 
conclusions insisteixen en la recerca d'una solució política al conflicte per a l'obtenció de la pau, 
entesa aquesta com la superació de les profundes desigualtats, la superació de la crisi humanitària i 
la construcció d'un “nou govern de nació, pau i equitat”. A més, reiteren que la lluita política és la 
forma principal de lluita inclosa la lluita electoral per a accedir a noves gobernabilidades locals i 
regionals. L'esdeveniment ratifica la proposta de Convenció Nacional com l'escenari democràtic 
incloient per a construir un consens nacional per a superar els greus problemes que viu el país. 
Conviden a totes les forces “polítiques i socials revolucionàries, patriòtiques i democràtiques” a la 
unitat per a enfrontar els reptes que demana la construcció d'un “nou país en pau i amb justícia social” 
i reconeixen el Polo Democrático Alternativo com l'única alternativa d'oposició a la dreta a Colòmbia. 
Així mateix conviden a la guerrilla de les FARC a treballar per la unitat del moviment insurgent sobre 
la base de les afinitats, però amb respecte per les singularitats de cada organització. Telesur, 
19/09/06 
 
El negociador de l'ELN, A. García, anuncia que proposarà al Govern una amnistía per a tots els 
presos polítics, la realització de la Convenció Nacional i l'estudi d'una agenda amb temes econòmics i 
socials per a abordar la crisi del país i la superació de la guerra. Diu, a més, que el Govern ha de 
superar la idea de reduir el conflicte al component armat, perquè és una visió merament d'ordre 
públic. El Tiempo, El Espectador, RCN-Ràdio, 21/09/06  
 
L'Església catòlica adverteix que Colòmbia travessa la pitjor crisi humanitària de la seva 
història. En el marc del 50 aniversari de la Pastoral Social i del llançament de la segona fase de la 
campanya “La pau a Colòmbia és possible, per una pau negociada i justa”, Monseñor J. Prieto, bisbe 
de Barrancabermeja, li va demanar al Govern que declari l’”estat d'emergència social” puix que a 
Colòmbia es registren diàriament 780 nous desplaçats i que en l'actualitat sumen 3 milions 662 mil 
desarrelats. Per la seva banda, Monseñor H.F. Henao, director de la pastoral social, demana al 
Govern incloure en el nou Pla Nacional de Desenvolupament polítiques clares per a atacar la fam i la 
pobresa, i afirma que “la catàstrofe humanitària” és deguda a la implementación d'un model 
macroeconòmic equivocat que permet que “5 milions de colombians se'n vagin a dormir sense 
menjar”. Henao afirma que “no hi haurà pau mentre no se superi la fam”. Caracol Radio, 19/09/06; 
RCN-Ràdio, 21/09/06  
 
El President, A.Uribe, demana davant l'Assemblea General de Nacions Unides més suport a la 
política de seguretat democràtica que desenvolupa el Govern. Així mateix fa un balanç crític de les 
iniciatives per a combatre el narcotràfic i exhorta a la comunitat internacional a assumir un major 
compromís, menys retòric i més eficaç. TeleSur, 21/09/06  
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