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L'establiment polític colombià està sent sacsejat gairebé diàriament per l'aparició de noves 
revelacions de vincles entre polítics i grups paramilitars. La Cort Suprema ha cridat a declarar 
a sis polítics afins al President -entre ells el germà de la Ministra d'Exteriors- per a constatar els 
seus possibles vincles amb les AUC. Ja hi ha tres congressistes arrestats i l'ex governador del 
departament de Sucre i ex ambaixador a Xile, S.Arana, està pròfug. En paral·lel, un senador ha 
revelat que a l'any 2001 uns 40 polítics van signar un document de suport a un projecte polític dels 
paramilitars de la costa atlàntica; acte seguit, un funcionari de l'actual govern, co-signatario del 
document, ha presentat la seva dimissió. Malgrat les insinuacions, fins a la data no hi ha indicis que 
el propi President -qui ha fet una crida per a que es digui tota la veritat- es vegi involucrat en 
aquesta trama. Per una altra part, els dirigents paramilitars concentrats en un centre de reclusió 
divulguen un missatge en el qual demanen a tots els seus “impulsors, col·laboradors, beneficiaris 
directes, empresaris, dirigents polítics i sindicals, membres de la força pública” que els acompanyin 
sense temor en la tasca de fer pública la veritat. Els caps de les AUC també proposen una 
Comissió Civil de Veritat. El Tiempo, 25 i 28/11/06; The Guardian, 29/11/06  
 
Un dels facilitadores entre el Govern i la guerrilla de les FARC, A.Leyva, planteja que la conjuntura 
de la revelació de vincles entre paramilitars i polítics ha de ser aprofitada per a “refundar la 
República” a partir del coneixement de la veritat, que seria el punt d'arrencada d'unes 
negociacions de pau amb la guerrilla. Per la seva banda, el President reitera que no parlarà amb 
les FARC fins que hi hagi una demostració de bona fe, i anuncia que “potser, pensant en el futur, 
en els governs que vinguin, en el 2010, ells negociaran més fàcil amb les FARC”. El Tiempo, 21 i 
24/11/06; El Universal, 29/11/06  
 
Una vintena d'organitzacions socials del departament de Santander acorden treballar per a 
l'obertura d'una Casa de Pau a la ciutat de Bucaramanga. La primera Casa de Pau -espai per a 
la interlocució amb la guerrilla de l'ELN- es va obrir a Medellín fa un any. Vanguardia Liberal, 
19/11/06  
 
A Cali han estat assassinats 26 policies en menys d'un any, en una escalada de violència que 
s'atribueix a persones vinculades a cartells de narcotràfic del nord del Valle i a milícies urbanes de 
les FARC. El Tiempo, 23/11/06  
 
L'associació Mares de la Candelaria -que integra a més d'un centenar de dones que duen set 
anys clamant per saber on són els seus fills segrestats o desapareguts- rep el Premi Nacional de 
Pau, una distinció que anualment atorguen els principals mitjans de comunicació, el PNUD i la 
Fundació FES. FESCOL, 27/11/06  
 
Un mes abans de finalitzar l'any, el govern assoleix superar la fita d'erradicación manual de coca 
fixada per a 40.000 hectàrees durant l'any 2006. La fita per a l'any entrant serà de 50.000 
hectàrees. En paral·lel, les autoritats afirmen haver eradicat l'última hectàrea de rosella (amb la 
qual es produeix heroïna). A les FARC se'ls atribueix la mort de 26 membres de la policia i de 
l'Exèrcit, i de 12 erradicadors, atacats mentre complien la seva feina. El Tiempo, 20/11/06; El 
Espectador, 26/11/06  
 
Les eleccions internes del Polo Democrático (esquerra) per a triar als 2.700 delegats que 
participaran en el seu pròxim congrés nacional quintupliquen les expectatives més optimistes de 
participació, amb 550.000 vots. El Espectador, 25/11/06  
 
 
COLÒMBIA-EUA: Ambdós països signen un Tractat de Lliure Comerç, després de tres anys de 
negociació, amb la incertesa dels possibles canvis que pugui forçar la nova majoria demòcrata en 
el Congrés dels EUA. El Tiempo, 22/11/06  
 
El judici a EUA contra el membre de les FARC S.Trinidad és declarat nul a causa de la falta de 
consens entre els nou membres del jurat popular, i haurà de repetir-se. Semana, BBC, 21/11/06  
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