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El Comissionat de Pau, L.C.Restrepo, insta a la guerrilla de l’ELN a definir aviat un esquema de 
negociacions de pau amb l'obertura de diàlegs en l'exterior que permetin concretar, en un termini curt, un 
cessament d'hostilitats per part d'aquest grup guerriller. Restrepo considera que el portaveu de l’ELN, F. Galán, 
no pot incórrer en una "consulta interminable amb la societat civil o un trampolí per a conformar un grup d'opinió 
que li permeti a l’ELN inserir-se en la vida política del país, sense un compromís seriós d'abandonar la violència". 
Miami Herlad, 09/11/05.  
 
Davant la dificultat de superar la crisi del procés de desmobilització dels grups paramilitars de les AUC, des de 
sectors de la societat civil apareixen propostes que suggereixen acords amb el Govern d'EEUU que permetin 
evitar l'extradició sota el compromís dels paramilitars de la devolució de tots els béns aconseguits il·legalment, 
de lliurar totes les rutes d'exportació de coca, i d'abandonar completamenteel narcotràfic. El Tiempo, 10 i 
11/11/05; Indepaz, 10/11/05.  
 
La Representant a la Càmera, R. Arias, demana al Govern reconèixer als narcotraficants com actors del conflicte 
quan el narcotràfic és el combustible de la guerra i no pot quedar per fora del marc del procés de pau. Per altra 
banda, dirigents desmobilitzats de les AUC anuncien la suspensió de les seves respectives campanyes 
electorals per a arribar al Congrés després de la decisió del President, A.Uribe, de no permetre activitat política 
mentre no conclogui el procés de pau. Finalment, el Vicefiscal alerta sobre possibles atemptats orquestrats per 
paramilitars contra els congressistes d’esquerres G. Petro i W. Borja, així com el director de la revista 
comunista Voz, C. Lozano. Miami Herald, 04/11/05; El Heraldo, 09/11/05, Defensoría del Poble, 09/11/05.  
 
Guerrillers de les FARC disparen indiscriminadament contra un bus de transport intermunicipal a l'orient 
d’Antioquia, causant dues morts i ferides en altres tres persones. Una de les persones mortes, C. Naranjo, era 
una destacada líder comunitària. Per altra banda, un suposat membre de les FARC, F. Shaikh, és capturat a 
l'aeroport de Bogotá quan arribava des de Mèxic, acusat de narcotràfic. Malgrat que les FARC neguen haver 
traficat amb drogues, les autoritats colombianes i nord-americanes insisteixen que tenen proves que el grup 
embarca cocaïna per a finançar les seves activitats rebels. El Colombiano, 08/11/05; BBC 07/11/05.  
 
El Projecte Nasa de les comunitats indígenes Paeces del Cauca complix 25 anys. El Projecte ha permès la 
conscienciació de les comunitats sobre la seva pròpia cultura i autonomia, projectes de desenvolupament 
comunitari, processos d’etnoeducació, la recuperació de la medicina indígena i les formes de resistència 
comunitària enfront de la guerra. Per altra banda, les accions de recuperació de terres per les comunitats 
indígenes del Cauca són reprimides per la Policia Nacional provocant la mort d'un indígena, a més de diversos 
ferits i nombrosos detinguts. Finalment, l'Organització Nacional Indígena, realitza una campanya de solidaritat 
amb el poble Kankuamo arran de la detenció i judici a 13 indígenes acusats per la Fiscalia de rebel·lió. L’ONIC 
denuncia l'assassinat de 112 kankuamos durant el govern de. Uribe. ACIN, 05/11/05; CRIC, 08/11/05; 
ONIC,10/11/05.  
 
Vint anys després del fet conegut com Holocaust del Palau de Justícia, familiars de les 11 persones 
desaparegudes exigeixen a les autoritats que aclareixin la seva sort. El mateix episodi, protagonitzat per un 
assalt de la guerrilla de l’M-19 i la posterior ofensiva de l'Exèrcit, va acabar amb més de cent morts entre 
magistrats, guerrillers i treballadors. El Espectador, 06/11/05.  
 
El Ministeri de Defensa signa un conveni de cooperació amb l'Oficina de l'Alta Comissionada de les Nacions 
Unides per als Drets Humans, amb el qual s'espera conèixer els efectes de la capacitació oferta a la Força 
Pública en matèria de Drets Humans i Dret Internacional Humanitari. SNE, 08/11/05.  
 
La Campanya Colombiana Contra Mines denuncia que les accions de desminat que està a punt d'iniciar l’OEA 
es limiten a una finca que l'Armada Nacional va vendre a una empresa comercial, obviant la prioritat d'accions de 
neteja de mines en els territoris on el risc per accidents per a les comunitats és imminent. CCCM, 09/11/05.  
 
 
EEUU- COLÒMBIA: Un sergent de l'exèrcit nord-americà és sentenciat a vuit anys de presó militar per la seva 
participació en un grup traficant de cocaïna que va introduir grans quantitats de droga i diners a Texas, des 
d'una base militar a Colòmbia. El Espectador, 10/11/05.  
 
 
UE – COLÒMBIA: La UE condemna l'assassinat d'O. Valencia, del Consell Comunitari del Jiguamiandó, 
presumptament en mans de grups paramilitars. UE, 10/11/05 . 
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