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En un comunicat emès pel Comissionat de Pau, L. C. Restrepo, el Govern proposa a la guerrilla de 
les FARC una trobada directa, amb verificació i sense intermediaris, per a alliberar segrestats. 
Així mateix adverteix que no desmilitarizará cap zona del país i oferix indult per als empresonats de 
les FARC que no hagin comès delictes atroços. El President, A. Uribe, assegura també estar disposat 
a suavitzar el seu discurs cap als grups armats, i fins i tot a deixar d’anomenar-los terroristes, perquè 
s'acostin a fer la pau. Caracol Radio, 11/11/05.  
 
La Comissió de Garants de la Casa de Paz i la Comissió Facilitadora Civil per als diàlegs de pau amb 
l’ELN consideren convenient que “sense trencar els temps de la consulta i buscant elevar-la al màxim 
nivell d'eficiència, els comissionats d'ambdues parts iniciïn la construcció d'esborranys del que podria 
ser un esquema -de procediments i continguts- per a una trobada formal entre el Govern i el 
Comando Central de l’ELN”. En resposta a la petició, el Govern proposa a l’ELN una trobada 
immediata, amb acompanyament internacional. Enfront dels "cinc obstacles que segons l’ELN 
impedeixen avançar en un procés de pau”, l'Alt Comissionat de Pau diu que “s’han d’entendre com 
temari per a una taula de diàleg o Convenció Nacional, no com obstacles per a iniciar un procés de 
pau". El Colombiano, 12/11/05; Oficina de l'Alt Comissionat per a la Pau, 13/11/05.  
 
El Govern accepta modificar el calendari de desmobilitzacions de les AUC, després de la reunió 
del Ministre de l'Interior i de Justícia, S. Pretelt, amb la cúpula paramilitar en el propòsit de superar la 
crisi d'aquest procés de desmobilitzacions. El Tiempo, El Colombiano, 17/11/05.  
 
La Cort Constitucional avala la Llei de Garanties Electorals, l'últim escull jurídic perquè l'actual 
President de Colòmbia, A.Uribe, es pugui tornar a presentar a les eleccions, el pròxim mes de maig. 
L'aprovació inclou algunes restriccions encaminades a preservar el dret a la igualtat de tots els 
candidats a la presidència. Així mateix, la Cort dictamina que “no podran participar ni brindar suport a 
cap dels candidats, els membres de grups irregulars al marge de la llei que no s'hagin reincorporat 
plenament a la vida civil”. El Espectador, 12/11/05.  
 
El relleu del general Fracica, comandant del Pla Patriota, reflecteix un canvi substancial en 
l'operació bandera de la política contrainsurgent del Govern. D'altra part, la Taula d'Organitzacions de 
Suport a Comunitats Camperoles afectades pel Pla Patriota interposa una denúncia penal i 
disciplinària davant la Fiscalia i la Procuraduría perquè s'investigui i sancioni als responsables de 238 
casos de violació de drets humans i dret internacional humanitari, comesos presumptament per 
membres de la força pública. D'altra banda, el Comandant de l'Exèrcit, el general Castellanos, afirma 
que les Forces Militars han donat mort a 24 caps de les FARC de primer, segon i tercer nivell durant 
els últims tres anys i han capturat a altres 25. El Tiempo, 12/11/05; Indymedia, 10/11/05; El 
Colombiano, 15/11/05.  
 
El Fórum Interétnico Solidaridad Chocó insta als actors armats a respectar la seva identitat, 
cultura i autonomia. En carta oberta dirigida a les comandàncies de FARC, ELN i AUC exigeixen, a 
més, que abandonin els territoris de les comunitats negres i resguards indígenes, no involucrar a civils 
en les hostilitats, acatar les normes del dret internacional humanitari i els comminen a solucionar el 
conflicte per mitjà del diàleg amb el Govern. CODHES, 15/11/05.  
 
L'Expresident de Colòmbia, B. Betancur, és cridat a declarar davant un fiscal especialitzat de la Unitat 
Nacional de Drets Humans. La decisió va ser confirmada pel fiscal General, M. Iguarán, a l'anunciar la 
reobertura de les investigacions per la mort de prop d'un centenar de persones en la presa del 
Palau de Justícia per un comando del M-19 i la posterior recuperació a sang i foc de l'edifici, fets 
ocorreguts fa vint anys. El Colombiano, RCN-Radio, 16/11/05.  
 
COLÒMBIA – EQUADOR: ACNUR expressa la seva preocupació pel ràpid augment de refugiats 
colombians dels departaments del Putumayo i Nariño que han entrat en les últimes setmanes a 
Equador a causa de l’increment de la violència en la zona fronterera. Segons l'Agència, la tendència 
és que el nombre de desplaçats augmenti. Enfront d'aquesta situació, Equador exigeix a Colòmbia 
que assumeixi la seva responsabilitat sobre els desplaçats per la crisi humanitària que s'ha creat en 
sòl equatorià. D'altra banda, la Cancelleria equatoriana envia una nota de protesta per la incursió de 
vuit helicòpters militars de Colòmbia a l'espai aeri de l'Equador. El Colombiano, RCN-Radio, 15/11/05. 
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