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El portaveu i membre del Secretariat de la guerrilla de les FARC, R. Reyes, afirma que amb el 
President Uribe no hi haurà negociacions de pau tot i que sigui reelegit. Agrega, a més, que la 
iniciativa del Govern de buscar suport internacional per a un acord humanitari és una distracció 
electoralista i un engany a les famílies dels segrestats i presos. Finalment, puntualitza que no 
deposaran la seva exigència de desmilitarització per un mes dels municipis de Pradera i Florida, al 
Valle del Cauca, per a una trobada cara a cara amb el Comissionat de Pau a fi de pactar l'intercanvi 
humanitari. El Tiempo, El Colombiano, 28/11/05.  
 
La guerrilla de l’ELN afirma que els diàlegs amb la societat civil que ha propiciat la Casa de Paz han 
motivat la seva disposició a un procés exploratori amb el Govern, però adverteix sobre el possible 
fracàs del mateix en cas que el Govern volgués convertir-lo en bandera electoral. ELN, 
28/11/05.  
 
Tot i que el 2005 serà l'any amb els menors índexs de segrest en una dècada, encara segueixen en 
captivitat 5.426 persones. Les FARC tenen almenys a 1.140, l’ELN a 671 i els paramilitars de les 
AUC, malgrat completar tres anys de negociació amb el Govern, encara no lliuren informació sobre 
les 474 persones a les quals van segrestar o van desaparèixer. Hi ha 2.491 casos en els quals no 
s'ha pogut establir el responsable del plagi. El Tiempo, 01/12/05.  
 
Delegats de 100 municipis demanen que la negociació amb les AUC es descentralitzi, major 
protecció per a regidors, cessament d'hostilitats per part dels grups armats il·legals, l'inici d'un 
procés de pau amb les FARC i una veritable reforma agrària. El Colombiano, 29/11/05.  
 
El Govern preveu doblar la inversió de l'any 2006 per a població desplaçada en relació al 2005, 
tot passant de 480 mil milions de pesos a 825 mil milions. Amb aquest esforç pressupostal el Govern 
pretén satisfer les reclamacions presentades recentment per la Cort Constitucional. SNE, 28/11/05.  
 
La comissió integrada per fiscals i funcionaris del Departament Administratiu de Seguretat (DAS), 
encarregada d'investigar els assassinats ocorreguts en la Comunitat de Pau de San José de 
Apartadó, és atacada quan es dirigiria a aquesta localitat de l’Urabà antioqueny, resultant ferides 
dues persones. No es descarta que els atacants siguin membres de les FARC. Caracol Radio, 
29/11/05.  
 
 
COLÒMBIA – ESPANYA: Després de la concreció de la venda d'Espanya de 12 avions i 8 fragates a 
Veneçuela, el Ministre de Defensa espanyol, J. Bono, oferix a Colòmbia la compra de 21 avions 
de càrrega i el regal de 4 helicòpters. El senador i exministre de Defensa colombià, R. Pardo, critica 
el que considera la promoció d'una escalada armamentista a la regió. EP, El Tiempo, 29/11/05.  
 
COLÒMBIA – EEUU: El Departament d'Estat no lliurarà aquest any assistència a la Brigada 
XVII, per les contínues acusacions de violacions als drets humans i nexes amb el paramilitarisme. 
L'informe de certificació al·lega que no han estat resoltes satisfactòriament les acusacions 
d'agressions sobre la Comunitat de Pau de San José de Apartadó. El Tiempo, 01/12/05 . 
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