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En una intervenció pública, el President, A.Uribe, suspèn tot acostament amb la guerrilla de 
les FARC i demana a la comunitat internacional ajuda militar i d'intel·ligència “per a poder 
avançar en l'operació militar del rescat dels segrestats”, després que hagués esclatat un cotxe 
bomba en la zona d’aparcament de l'Escola Superior de Guerra amb un balanç de 25 persones 
ferides. Mentre la Fiscalia procura esclarir l'autoria de l'atemptat, els familiars de les persones 
segrestades, així com destacats dirigents socials i polítics, insten al President a no tancar les 
portes a l'intercanvi de presoners guerrillers per persones segrestades, i a desistir del rescat 
militar i policial a causa de l'elevat risc per a la vida de les persones segrestades. En la mateixa 
intervenció, Uribe crida també a la “lluita frontal contra els paramilitares no sotmesos a la 
justícia” i reconeix en públic diversos escàndols que en els últims mesos han esquitxat a les 
FFAA. El Colombiano, 22/10/06  
 
En finalitzar la quarta ronda de converses exploratòries a l'Havana, el Govern i la guerrilla 
de l'ELN destaquen l'avanç en el disseny del procés amb l'establiment de dos eixos estructurals 
cap a un Acord Base: Ambient per a la Pau i Participació de la Societat. Amb tot, l'Alt 
Comissionat per a la Pau, L.C.Restrepo, adverteix que si la guerrilla no presenta una proposta 
concreta sobre el cessament d'accions militars per a la pròxima reunió, prevista per al mes de 
desembre, el procés no podrà avançar. Restrepo insisteix que el Govern s'abstindrà de signar 
un acord base si l'ELN no allibera a tots els segrestats en el seu poder. Com actitud recíproca, 
el Govern està disposat a “explorar beneficis jurídics i obrir espais per a la participació política 
per a l'ELN”. Per la seva banda, el representant de l'ELN, A.García, recorda que encara 
persisteixen diferències en la definició del conflicte i, per tant, sobre l'agenda concreta d'una 
futura fase de negociació formal. Així mateix, insisteix en la necessitat que el Govern reconegui 
i faci front a les crisis humanitàries i a temes com el desplaçament forçat. Alto Comisionado, 
Caracol, El Colombiano, 26/10/06  
 
Un jutge de Cúcuta dicta ordre de captura contra ‘Macaco’, ex cap paramilitar acusat de 
conformar el grup Águilas Negras, que va començar a actuar en el Norte de Santander després 
de la desmobilització del Bloque Catatumbo. ‘Macaco’, qui des del passat 15 d'agost es troba 
reclòs amb altres ex dirigents paramilitars en La Ceja (Antioquia), estava gairebé en les portes 
de la llibertat perquè la Fiscalia no havia trobat cap antecedent penal en la seva contra, malgrat 
que els EUA l’havia inclòs a la llista de grans narcotraficants que va publicar l’any 2004. Un 
nombre incert d'antics caps paramilitars podria quedar en llibertat per falta d'ordres de 
captura. El Temps, 19/10/06  
 
Una anàlisi del Banc Mundial revela que els danys ambientals li costen al país més que fer 
la guerra. La degradació del medi ambient els representa als colombians un 3,7 per cent del 
Producte Intern Brut (PIB), un 20% més que el pressupost de les Forces Militars. El document 
pretén recolzar al Govern en el compliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, 
definits per l'ONU. Els problemes que impliquen més costos econòmics i en vides humanes són 
els deficients serveis de proveïment d'aigua, sanejament i higiene; la contaminació atmosfèrica 
(causa d'unes 6.000 morts anuals); els desastres naturals; i l'erosió i la deforestació. El Tiempo, 
26/10/06  
 
Un líder indígena de l'ètnia nòmada Nukak se suïcida, aparentment afectat per l'estrès. Mow 
be’ era l'únic dels 160 Nukak desplaçats per la violència des del passat mes de setembre que 
parlava espanyol, i estava desesperat perquè no podia aconseguir els recursos per a tornar 
amb la seva gent al seu territori. ONIC, a Actualidad Étnica, 18/10/06  
 
 
COLÒMBIA - EUA: Una visita d'una delegació de 15 funcionaris nord-americans d'alt nivell, 
encapçalada pel Subsecretari d'Estat per a Afers Polítics, N.Burns, acaba amb el compromís de 
mantenir l'ajuda de 600 milions de dòlars anuals durant els anys 2007 i 2008, així com 
impulsar el tractat de lliure comerç (TLC) entre ambdós països. El Tiempo, 26/10/06  
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