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El Govern concedeix l'indult a 23 membres de la guerrilla de les FARC que complien condemnes de
presó per rebel·lió i delictes connexos. L'alliberament és considerat com un gest de bona voluntat per la UE
i per l'OEA. L'Alt Representant de la PESC, J.Solana, afirma que "una acció d'aquest tipus podria abordar-
se en el marc d'un acord humanitari que, cap esperar, contribuiria al procés de pau a Colòmbia". El
Espectador, 03/12/04. 

El Govern decreta una nova zona de desmobilització de grups paramilitars, aquesta vegada a la regió
del Catatumbo, a la frontera amb Veneçuela. El Corregimiento Campo Dos, del municipi de Tibú, es
converteix, des de dilluns passat i fins al 30 de desembre, en l'escenari de la desmobilització de 1.400
combatents del Bloque Catatumbo de les Autodefenses Unides de Colòmbia (AUC). Segons la
Vicepresidència del Govern, des que Bloque Catatumbo ingressés en la zona l'any 1999 per a expulsar a
les guerrilles, s'han produït 3.000 morts violentes, 200 persones desaparegudes, 39 massacres i 40.000
desplaçaments forçats. El Catatumbo és una de les principals regions productores de coca del país. D'altra
banda, altre grup paramilitar, el Bloque Elmer Cárdenas, amb uns 2.000 combatents, proposa al Govern
iniciar una negociació, independent de la qual porta a terme amb les AUC. En altre ordre d'esdeveniments,
el Governador del departament del Casanare ha hagut d'admetre que la seva campanya electoral va ser
finançada per grups paramilitars. Miami Herald, 29/11/04, El Tiempo, 30/11/04, El Espectador, 01/12/04. 

El Congrés dóna via lliure a una reforma constitucional que permeti a l'actual president, A.Uribe, tornar-se
a presentar a les eleccions següents. La Constitució colombiana impedeix, des de 1991, que el president
repeteixi al capdavant de l'Estat. L'última paraula la té ara la Cort Constitucional. El País, 02/12/04. 

El Relator Especial de NNUU sobre la situació dels DH i les llibertats fonamentals dels indígenes,
R,Stavenhagen, proposa que s'estableixin zones de pau indígenes, lliures de tota activitat militar, i sota
supervisió internacional. La recomanació forma part de l'informe sobre la seva visita a Colòmbia el passat
mes de març, i inclou diverses propostes per a plantar cara a la crisi humanitària que assota a la població
indígena. Així mateix urgeix al Govern a posar fi a programes que vinculen als indígenes al conflicte i a
respectar la seva autonomia quant a la gestió dels recursos naturals, i fa una crida a la comunitat
internacional perquè es mobilitzi un programa d'atenció a comunitats indígenes en perill d'extinció.
OACNUDH, 10/11/04. 

El PNUD presenta el Banc de Bones Pràctiques per a Superar el Conflicte. El Banc recull experiències
que mostren com, més enllà del cessament el foc i les hostilitats, és possible construir una societat
reconciliada, capaç de proveir justícia, conèixer la veritat, reparar a les víctimes i generar desenvolupament
humà per a les comunitats, les víctimes i els combatents. PNUD, 30/11/04. 

La Cort Constitucional dicta una sentència que obliga a l'Estat a reubicar a docents amenaçats. La
sentència estableix quatre nivells de risc i vuit requisits perquè el risc es pugui qualificar d'"extraordinari" i
d'"extrem". Segons el Ministeri d'Educació, l'any passat 1.985 professors van denunciar amenaces.
D'aquests, el Govern va decidir traslladar a 896. El Tiempo, 30/11/04. 

El cap de seguretat de la Presidència de la República és destituït i inhabilitat per la Procuradoría per la
seva responsabilitat en prop de 1.800 escoltes telefòniques il·legals entre 1997 i 1999, quan comandant del
Grup Gaula de la Policia a Medellín. El Espectador, 02/12/04. 

Els enfrontaments entre l'Exèrcit i les FARC en el municipi d'Ituango (Antioquia) obliguen a centenars de
persones a desplaçar-se de les seves terres, just en l'època de les collites. El Colombiano, 28/11/04,
testimoni presencial, 30/11/04. 

COLÒMBIA - BOLÍVIA: El President de Bolívia, C.Mesa, de visita a Colòmbia, signatura amb el
presindente A.Uribe un "Memoràndum d'enteniment per a la Cooperació i la Comercialització de Productes
Provinents del Desenvolupament Alternatiu" per a donar suport als camperols que abandonen els cultius
de coca. Bolívia. SNE, 29/11/04. 
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