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• Álvaro Uribe és reelegit President amb un milió de vots més que a les eleccions anteriors, amb un 

62,2% de suport (53% a l'any 2002). És el percentatge més alt obtingut per un President des del final del 
Frente Nacional (1958 - 1974) i el nombre de vots més alt de la història. 

• Es tracta de la primera reelecció presidencial immediata des del segle XIX. 
• Per primera vegada l'esquerra queda en segon lloc en unes eleccions presidencials.  
• L'esquerra gairebé triplica el nombre màxim de vots que hagi obtingut mai en unes eleccions 

presidencials (l’any 1990 Alianza Democrática M-19 va aconseguir 755.000 vots). 
• Per primera vegada en la història de Colòmbia el Partit Liberal queda en tercer lloc. 
• El Partit Conservador va optar per no presentar candidatura pròpia, igual que fa quatre anys, prestant el 

seu suport a Uribe. 
• L'exalcalde de Bogotá, Antanas Mocckus, no arriba a el 2% dels vots.  
• Amb aquesta victòria, l'executiu i el legislatiu estan controlats pel mateix poder polític.  
• Els actes de violència en la jornada electoral són els més baixos en 20 anys. 
 
Votacions a Colòmbia i a l’exterior 

  Alvaro Uribe Carlos Gaviria Horacio Serpa Ant. Mockus 
 Vots  Particip. Vots % Vots % Vots % Vots % 

           
Colòmbia 12.058.788 45,1 7.363.421 62,2 2.609.412 22,0 1.401.173 11,8 146.540 1,24 
           
Exterior 120.670 37,8 100.705 84,2 12.125 10,1 2.843 2,4 2.865 2,4 
EUA 61.008 48,1 55.176 90,7 3.173 5,2 975 1,6 1.161 1,9 
Espanya 11.059 28,7 8.715 77,8 1.695 15,1 288 2,6 329 2,9 
           
Barcelona 2.409 24,2 1.733 72,2 463 19,3 55 2,3 112 4,7 
Madrid c. 2.800 27,9 2.122 76,5 468 16,9 58 2,1 82 3,0 
Madrid a. 2.709 37,4 2.217 82,3 342 12,7 44 1,6 52 1,9 
València 1.452 25,4 1.117 77,0 204 14,1 59 4,1 43 3,0 
Bilbao 991 40,1 774 78,5 131 13,3 37 3,8 24 2,4 
Palma M. 622 38,9 535 86,2 49 7,9 23 3,7 6 1,0 
Sevilla 280 13,0 217 77,5 38 13,6 12 4,3 10 3,6 

 
• L'abstenció és propera al 55%, una mica superior a la de l'any 2002 (53,5%), un valor proper a la 

tendència històrica a Colòmbia. 
• El nombre de votants a l'exterior s'ha triplicat des de 1998 (de 40.453 a 120.670).  
• Uribe guanya a tots els 32 departaments del país excepte a Nariño (sud) i Guajira (nord), on guanya 

Gaviria. Les comunitats indígenes del Cauca (bressol de la resistència civil), voten aclaparantment per 
Gaviria, amb Mockus en segon lloc. 

• En la conjuntura actual es pot donar per trencat l'esquema històric del bipartidisme que ha dominat la 
vida política del país des de la independència. 
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• Un dels primers gestos del President és reunir-se amb el seu equip per a examinar camins de pau amb 

la guerrilla de les FARC. L'Alt Comissionat per a la Pau es reuneix, a l'endemà, amb l'Església Catòlica 
per a estudiar noves possibilitats d'un intercanvi humanitari amb la guerrilla. SNE, El Tiempo, 31/05/06  

• ACNUR mostra la seva preocupació per la situació de seguretat en el departament de Nariño, després 
d'acompanyar a 2.200 persones en el seu retorn al municipi de Policarpa, d'on van ser expulsades per 
enfrontaments entre grups irregulars. Resulta d'especial preocupació l'aparició de nous grups armats a 
la zona. ACNUR, 30/05/06 

• El Govern dels Estats Units certifica la gestió de Colòmbia en matèria de drets humans i aprova, en 
conseqüència, el desemborsament de 62 milions de dòlars destinats a ajuda militar. El Colombiano, 
30/05/06 
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