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La guerrilla de l'ELN es compromet a col·laborar per a retirar les mines antipersona 
sembrades en diverses zones rurals del municipi de Samaniego (Nariño). Durant aquest any a 
Samaniego han estat víctimes de les mines 16 persones, dues de les quals van morir. Herald 
Tribune, 29/10/06; El Tiempo, 31/10/06  

Un atac de la guerrilla de les FARC contra un destacament de policia recentment inaugurat 
a la zona rural de Montelíbano (Còrdova) acaba amb 17 policies, dos civils i 11 guerrillers 
morts. El cap de la missió d'acompanyament de l'OEA, S.Caramagna, sol·licita major presència 
de la força pública en almenys 80 corregimientos del país antigament controlats per grups 
paramilitars, per a prevenir incursions com aquesta. El Colombiano, 02/11/06  

Un grup de personalitats polítiques i de familiars de persones segrestades per les FARC, 
encapçalades pels ex presidents Samper i López, impulsen una Coordinadora de l'Acord 
Humanitari per a “mantenir permanentment el tema” a l'agenda del país. La presidenta del 
Senat, D.Toro, partidària del president Uribe, es mostra decidida a treballar per a superar la 
desconfiança entre les parts. En aquest sentit, Toro anuncia una missió mèdica que visitarà sis 
presons del país per a verificar l'estat de salut dels guerrillers presos, en un gest que pretén 
que les FARC acceptin també una visita mèdica als segrestats. Per altra banda, en un 
comunicat del Secretariat de l'Estat Major, el grup insurgent reafirma la seva crida a realitzar un 
intercanvi de segrestats per presoners. Amb tot, les FARC ni reconeixen ni deneguen la seva 
responsabilitat a l'atemptat contra l'Escola de Guerra a Bogotà la setmana passada. FARC, 
27/10/06; BBC, 28/10/06; Miami Herald, 31/10/06  

Fins a aquest moment un total de 3.612 persones han reclamat el dret a reparació per part 
dels grups paramilitars desmobilitzats. La Defensoría del Pueblo afirma que s'espera que 
aquest nombre augmenti a mesura que la informació arribi a més poblacions. En ciutats com 
Montería o Santa Marta els funcionaris no donen abast degut a la precària infraestructura per a 
atendre a les demandes. A més, s'ha començat a detectar casos d'advocats que estan 
aprofitant la situació instant a les víctimes perquè contractin els seus serveis. El Temps, 
31/10/06  

El Primer Congrés Nacional de pobles Embera (tercera comunitat indígena del país) conclou 
amb una renovada crida a la sortida negociada al conflicte armat, el rebuig del reclutament per 
qualsevol dels grups armats i la denúncia que el 90% de les agressions rebudes procedeixen 
d'agents de l'Estat. ONIC, 30/10/06  
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