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El Govern assegura que no extraditarà als EUA a cap dirigent paramilitar vinculat al narcotràfic mentre 
aquests col·laborin en el procés de desmobilització. Amb tot, i malgrat la protesta de les AUC, decideix 
tancar a la presó d'alta seguretat de Cómbita a 'Don Berna', un dels caps més visibles. Per altra banda, 
'Jorge 40', un altre dels principals dirigents, adreça una carta de protesta a un nou partit uribista pel veto a 
la participació paramilitar en el mateix. El Tiempo, 01 i 05/10/05.  
 
La Comissió Nacional de Reparació i Reconciliació (CNRR), la creació més important de la Llei de Justícia i 
Pau, inicia les seves funcions, amb unes responsabilitats molt més àmplies de les que comissions 
similars han tingut en altres països. Els grans reptes als quals s'enfronta al llarg dels pròxims vuit anys 
contrasten amb la manca de recursos econòmics de que disposa de moment. El Tiempo, 04/10/05.  
 
El portaveu de la guerrilla de l'ELN, F.Galán, mantindrà unes 30 reunions amb empresaris, líders de 
zones de conflcite, camperols i polítics en els pròxims 70 dies a la Casa de Pau que s'ha creat en comú 
acord amb el Govern. El Tiempo, 05/10/05, El Colombiano, 06/10/05.  
 
La guerrilla de les FARC detalla en un enregistrament en video del seu portaveu, R. Reyes, la seva 
proposta per a retirar la força pública durant 30 dies a dos municipis del departament del Valle per a parlar 
amb el Govern sobre l'intercanvi humanitari. Els primers 15 dies servirien per a verificar les condicions de 
seguretat, els següents 10 per a realitzar els diàlegs i els últims cinc per al replegament. En aquest sentit, 
el Congrés Regional Indígena planteja la seva conformitat amb les els diàlegs per l'intercanvi en els 
territoris indígenes, però fan una crida sobre la necessitat d'un reconeixement de la seva autonomia 
territorial i administrativa per part de la guerrilla i del Govern. Per altra banda, la guerrilla aprofundeix la 
seva ofensiva en diverses zones del país: en el departament d'Arauca (frontera amb Veneçuela) paralitzen 
el transport terrestre i dinamiten quatre torres elèctriques que obliguen el racionament del subministrament 
elèctric en cinc dels set municipis; a Sipí (Chocó), ataquen una estació de policia, causant cinc morts i 11 
ferits, i confisquen 48 fusells; a La Cruz (Nariño) maten a 10 policies a l'accionar un camp minat al pas del 
vehicle en el qual es desplaçaven, i a Vistahermosa (Meta) deixen un rastre de 13 camperols recol·lectors 
de fulles de coca morts i 11 ferits. El Tiempo, 23 i 30/09/05; 03 i 05/10/05; Fundación Hemera, 30/09/05. 
 
El Secretari General de l'OEA, J. M. Insulza, prepara un pla que busca duplicar la grandària de la 
missió de verificació que té a Colòmbia. Aquest nou oxigen va començar a concretar-se la setmana 
passada després del recozament de la reunió de presidents de la Comunitat Sud-americana de Nacions 
que es va realitzar a Brasil. Per altra banda, els EUA ha desemborsat 520 mil USD que asseguren el 
finançament de la missió mentre es materialitzen altres projectes. Finalment, l'expresident dels EE.UU, B. 
Clinton, accepta encapçalar un grup d'amics del procés de desmobilització, en el qual possiblement també 
participi G. Bush pare. El Tiempo, 30/09/05; 01 i 05/10/05.  
 
COLÒMBIA - UE: El Consell de Ministre de l'UE dóna un suport amb reserves a la Llei de Justícia i 
Pau i es compromet a col·laborar amb el Govern, les instiutucions i la societat civil de Colòmbia, així com 
Nacions Unides, l'OEA i altres països en la supervisió de l'aplicació de la Llei. El Consell considera que si la 
Llei s'aplica de forma efectiva i transparent constituirà una aportació positiva a la recerca de la pau. Amb 
tot, es mostra preocupat per la insuficient èmfasi en la necessitat d'un desmantellament efectiu de les 
estructures paramilitars, l'insuficient temps per a investigar les confessions i el patrimoni que pogués haver 
estat adquirit a través d'activitats il·legals i la manca d'ocasions perquè les víctimes sol·licitin reparacions, 
entre altres objeccions. Consell de Ministres de la UE, 03/10/05.  
 
COLÒMBIA - EQUADOR: El Govern de Colòmbia atorga asil territorial a l'expresident equatorià, L. 
Gutiérrez. Equador no comparteix la decisió però no presentarà cap protesta formal pel tema. SNE 
04/10/05; El Tiempo, 05/10/05. 
 
COLÒMBIA - PAÍS BASC: El País Basc oficialitza un conveni de cooperació amb el municipi de Zipaquirá 
(Cundinamarca), amb l'objetivo de convertir el municipi en una destinació turística per excel.lència, així com 
desenvolupar programes socials a la població. El desmborsament per a l'any 2006 serà d'unos 2,5 milions 
d'euros. El Tiempo, 03/10/05. 
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