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Entre els dies 16 i 25 d'octubre té lloc en l'Habana la quarta ronda exploratoria entre el Govern i la 
guerrilla de l'ELN, que es dividirà en tres fases: una primera de consultes entre els portaveus de la 
guerrilla i delegats d'organitzacions socials i d'equips d'estudi especialitzats; una segona entre els 
guerrillers i el Govern; i una última amb personalitats de la societat i de la premsa, per a socialitzar els 
acords. L'ELN ha donat a conèixer el seu interès de discutir amb el Govern quatre temes: participació 
de la societat en la solució política, participació internacional, garanties per a la lluita política 
democràtica, i condicions per a crear un ambient positiu per a la pau (inclosa una amnistía per a tots 
els guerrillers). Al seu torn l'Alt Comissionat per a la Pau, L.C.Restrepo, afirma que per al Govern la 
prioritat és convenir amb l'ELN les mesures que facin possible un clima de cessament d'hostilitats i 
alto al foc i que, en aquest sentit, el Govern està disposat a estudiar mecanismes per a garantir el 
sosteniment dels combatents, sense necessitat de recórrer a la pràctica del segrest. D'una altra part 
A. García afirma que és important realitzar consultes amb portaveus dels diferents poders públics 
sobre com entenen les respectives instàncies de l'Estat la construcció de la pau, i poder copçar els 
seus respectius compromisos amb la solució política. El Tiempo, Caracol-Radio, Telesur, 17-19/10/06  
 
La V Plenària de l'Assemblea Permanent de la Societat Civil per la Pau es clou amb una declaració 
que reitera que “la pau no depèn només d'un acord entre les parts enfrontades en el conflicte armat”, i 
defensa la necessitat d'aprofundir en la democràcia i en la construcció d'un Estat Social de Dret. 
L'Assemblea proposa a l'ELN i a les FARC la realització d'una cimera guerrillera “perquè 
responguin a la demanda ciutadana d'una ruta definitiva de pau integral”. Així mateix fa una 
crida a la suspensió del Pla Colòmbia i l'adopció d'una política antidrogues “amb enfocament social i 
sanitari i de corresponsabilitat”, i anuncia una consulta popular per a l’“alto al foc, respecte a la 
població civil, la democràcia i el diàleg per la pau” coincidint amb les eleccions de 2007. Asamblea 
Permanente, 13/10/06  
 
Els cinc cabildos indígenes de la zona on podrien dur-se a terme converses sobre un acord 
humanitari entre el Govern i les FARC rebutgen la pretensió de la guerrilla de tenir presència armada 
i assenyalen a la Guàrdia Indígena (un cos simbòlic, no armat) com únic garant per a aquesta 
qüestió. D'altra banda, la Comissària Europea de Relacions Exteriors, B.Ferrero-Waldner, expressa el 
seu beneplàcit pels acostaments entre el Govern colombià i les FARC. Diario El Occident-Cali, 
09/10/06; El Nuevo Siglo, 09/10/06; El Espectador, 10/10/06; Caracol-Radio, 09 i 11/10/06  
 
‘Simón Trinidad’ es converteix en el primer membre de les FARC que compareix davant una Cort 
als EUA, on està acusat del segrest de tres ciutadans nord-americans. En paral·lel, la força pública 
captura en la selva a ‘Chepe Boyaco’, membre de les FARC acusat de narcotràfic i compra d'armes. 
Amb ell són ja cinc guerrillers que estan a punt per a ser extraditats i jutjats en els EUA. AFP, 
17/10/06  
 
El Govern suspèn els salvoconductos als caps paramilitares desmobilitzats i ordena la captura 
d'aquells que no estan reclosos, després d'advertir que perdran els beneficis de la Llei de Justícia i 
Pau. Entre els prófugos es troba el màxim dirigent, V. Castaño. El Tiempo, 13/10/06; El Colombiano, 
El Mundo, Caracol-Radio, 19/10/06  
 
La Missió contra la Pobresa, un grup de treball compost pel Govern, diverses universitats, 
consultors internacionals i ONG posa de manifest que el creixement de l'economia del país no 
beneficia als 22 milions de colombians que viuen en la pobresa. La Missió reconeix avanços 
importants en polítiques assistencials, però identifica 15 “paranys” que mantenen als més desfavorits 
en un cercle viciós que impedeix el seu ascens social. A tal efecte, seguint l'exemple de Mèxic i de 
Xile, el Govern ha creat una Xarxa de Protecció social contra la Pobresa Extrema (RED) amb 
l'objectiu d'atacar de manera integral les múltiples dimensions de la pobresa. Semana, 15/10/06  
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