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L'informe anual sobre Desenvolupament Humà de l'ONU situa l'índex de desenvolupament 
humà (IDH) de Colòmbia en el lloc 70 sobre un total de 177 països. Malgrat caure del lloc 69, 
l'IDH (que té en compte, entre d’altres indicadors, els nivells d'ingressos, l'accés a la salut i 
l'educació) va pujar de 0,785 a 0,790. L'informe també indica que a Colòmbia el 20% de la 
població més rica acapara el 62,7%, dels ingressos, mentre que el 20% dels més pobres 
accedeix al 2,5% dels recursos. El nivell d'alfabetització és del 92,8%, lloc 42 del planeta. 
PNUD, El Tiempo, 09/11/06  
 
La guerrilla de les FARC dirigeix una “carta oberta al poble dels EUA” amb una crida perquè 
pressioni davant el president Bush una actitud del seu Govern a favor de l'acord humanitari. La 
carta, signada per R.Reyes, fa una referència especial als tres ciutadans nord-americans en 
poder de la guerrilla i a les dues persones de les FARC extraditadas als EUA. Per la seva 
banda, el president, A.Uribe, anuncia des d'Uruguai la seva disposició a reprendre els diàlegs 
per a un acord humanitari sempre que les FARC demostrin la seva “bona fe” i cessin “els atacs 
terroristas”. El Tiempo, 04 i 06/11/06; FARC, 08/11/06  
 
El vicepresident de Colòmbia, F.Santos, llança a Europa la campanya “Responsabilitat 
compartida” per a sensibilitzar a l'opinió pública (especialment a la població que consumeix 
cocaïna) i a les autoritats sobre les repercussions negatives del consum de cocaïna per al seu 
país. BBC, 02/11/06  
 
El Procurador General de la Nació destitueix i inhabilita per cinc anys per a exercir càrrecs 
públics al general retirat i ex Comandant de la Policia de Medellín, J.L. Gallec, per infracció 
al Dret Internacional Humanitari en el marc de l'operació Mariscal al maig del 2002. La 
Procuradoría conclou que es va violar el principi de distinció puix que no es va distingir entre 
combatents i no combatents en un operatiu contra paramilitars i guerrillers a la Comuna 13 de 
Medellín. La policia es va excedir en l'ús de la força, ja que van detenir indiscriminadament 
civils i es va presentar una situació de foc creuat que va ocasionar la mort a nou persones, 
algunes menors d'edat. Procuradoría, Caracol, 09/11/06  
 
El Cinquè Informe de Seguiment i Control a Desmobilitzats elaborat per la Policia Nacional 
revela que 812 desmobilitzats van ser capturats per delictes diversos i que 339 han mort en 
baralles, manipulació d'artefactes explosius i participació en atracaments. SNE, 09/10/11 
 
De nou un dirigent paramilitar, “Danielito”, cap de la temuda “oficina d'Envigado” i acusat de 
cometre diversos assassinats, queda lliure després de romandre dos mesos i mig en el centre 
de reclusió de La Ceja, per no haver-hi una ordre judicial en la seva contra. La “oficina” és una 
organització delincuencial des d'on es coordinaven les xarxes de delicte a Medellín i la seva 
àrea metropolitana. Els seus membres es van desmobilitzar amb el Bloque Héroes de Granada, 
a l'agost del 2005. SNE, El Tiempo, 09/11/06  
 
Les quatre organitzacions nacionals d'indígenes a Colòmbia decideixen trencar diàlegs amb 
les autoritats governamentals com mesura de protesta davant l'abstenció del Govern a la seu 
de l'ONU a l'hora d'aprovar la Declaració sobre els Drets dels Pobles Indígenes de Nacions 
Unides. Per una altra part, la comunitat indígena U’wa sol·licita al President de Colòmbia la 
suspensió de tot projecte petrolier situat en els seus territoris. Els indígenes denuncien que el 
passat 1 de novembre es van reiniciar, per part de l'empresa ECOPETROL, les activitats 
d'exploració petroliera en el bloc Gibraltar 1. Actualidad Étnica, 02/11/06; Autoritats U’wa, 
08/11/06  
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