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El govern d’A. Uribe envia un ultimátum als grups paramilitars de les AUC per al 
compliment de l'agenda de desmobilització acordada en Ralito el 15 de Juliol de 2003 segons 
la qual aquesta deu culminar el 31 de Desembre amb el desarmament de tots els blocs 
involucrats en el procés. Els caps de les  AUC sostenen que és impossible complir amb 
aquesta data i plantegen una renegociació que els garanteixi la no extradició als EEUU, 
que els alliberi de les penes de presó i que els habiliti per a la seva participació en la 
campanya política electoral. Continuen les denúncies de la interferència indeguda dels 
paramilitars en la campanya electoral a Congrés de la República mitjançant atemptats i 
amenaces. El Tiempo, 01/11/05.  
 
Les  FARC anuncien, mitjançant un comunicat del Secretariat, l'estancament de les gestions 
per a l'acord humanitari per a l'alliberament dels dirigents polítics, militars i policies en poder 
de l'escamot. Qüestionen al president A. Uribe la seva poca voluntat d'acord i converses de pau 
amb les FARC a pesar d'haver fracassat en la seva estratègia de guerra. Demanen la 
confluència de les forces democràtiques entorn d'un programa que contingui la solució 
política, l'intercanvi humanitari, la fi del Pla Colòmbia i del Pla Patriota, la no signa del 
TLC, la inversió social i la reforma agrària. El govern segueix negant l'aclarida dels municipis 
de Florida i Prada i la excarcelació incondicional dels guerrillers presos. El president A.  Uribe 
ofereix, en lloc de la zona d'aclarida, “un lloc amb totes les garanties”, una ambaixada o una 
escola rural, i la sortida dels guerrillers alliberats a l'estranger perquè no tornin a delinquir o el 
seu acolliment al programa de reinserció. El Nuevo Siglo, 03/11/05.  
 
Treballadors petroliers de la Unión Sindical Obrera (USO) romanen en vaga de fam en les 
instal·lacions de la  Defensoría del Poble de Cartagena. L'acció dels cinc sindicalistes és en 
rebuig al propòsit governamental de privatitzar, en lloc d'ampliar, la refineria de 
d’Ecopetrol a Cartagena. La modernització i ampliació de la refineria és una promesa 
incomplida per part de diversos governs front la qual els treballadors plantegen que és el 
moment oportú per a portar-la a terme davant l'actual context d'alça dels preus del petroli. A 
causa de això, denuncien la política privatitzadora del Govern d’A. Uribe com un mandat del 
Fons Monetari Internacional. La protesta sindical és protegida per la Central Unitària de 
Treballadors CUT. USO, 01/11/05.  
 
Colòmbia-EEUU 
 
El Congrés d'EEUU aprova per al pressupost 2006 fins a 600 milions de dòlars per a la 
guerra a Colòmbia sota la partida de lluita contra el narcotràfic i el terrorisme. Igualment 
aprova 20 milions de dòlars per al procés de desmobilització paramilitar. Els fons per a la 
desmobilització dels paramilitars estan condicionats a la col·laboració del govern en l'extradició 
dels líders demanats per la justícia nord-americana i a la implementació d'un pla de desmunti 
de totes les estructures de les seves organitzacions. El Tiempo, 02/11/05.  
 
Colòmbia- IV Cim de les  Amèriques. 
 
La presència del President A. Uribe en el Cim de les  Amèriques a Argentina trasllada 
l'escenari de discussió del TLC amb el president G. Bush en el marc de la trobada dels 
presidents del  MERCOSUR amb la presència d'altres presidents llatinoamericans com L.I.Lula, 
N.Kirchner, T. Vasquez i H. Chávez. Paral·lel a l'IV Cim de les  Amèriques, organitzacions 
socials i  ong de tota Llatinoamèrica i el Fòrum Social Mundial van convocar a l'III Cim dels 
Pobles amb el lema “Altra Amèrica és possible. No a l’ALCA . El Espectador, 03/11/05 
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