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Amb una velocitat inusual, la guerrilla de les FARC i el Govern intercanvien comunicats amb 
propostes que no només obren la via a un possible acord humanitari sinó a unes posteriors 
negociacions de pau. El Govern es mostra partidari, per primera vegada, d'una retirada militar 
limitada en el temps de dos municipis en el departament del Valle i, fins i tot, “considera viable la 
possibilitat de convocar a una Assemblea Constituent, com final del procés de pau”. L'Estat Major de 
les FARC, per la seva banda, en una carta dirigida a les tres branques del poder públic de Colòmbia, 
reitera la seva proposta de discutir, en els municipis de Pradera i Florida, l'intercanvi de persones 
segrestades per guerrillers presos, i proposa donar continuïtat als contactes per a “entrar a parlar 
d'una pau definitiva”. A tal efecte, exigeix la retirada de les forces de seguretat de dos departaments 
del sud del país, la suspensió d'ordres de captura contra els seus dirigents, que la comunitat 
internacional deixi de qualificar-los com terroristes i el reconeixement presidencial de l'existència d'un 
conflicte social i armat. La principal novetat és la disposició a discutir un alto bilateral del foc, i la 
divulgación d'una agenda concreta amb els 13 punts que desitgen discutir. Als 10 temes que es van 
acordar abordar en l'anterior procés de negociació (1999-2002) les FARC afegeixen l'extradició, el 
Tractat de Lliure Comerç i la reparació de l'Estat a les víctimes del conflicte. Diversos analistas 
destaquen els seriosos obstacles que caldrà enfrontar, començant per l'exigència guerrillera del retorn 
dels seus dos dirigents extraditats als EUA a canvi dels tres nord-americans retinguts a la selva. BBC, 
El Tiempo, FARC, ANNCOL, 02/10/06  
 
El Govern i la guerrilla de l'ELN iniciaran la quarta ronda de converses exploratòries a L'Havana el 
16 d'octubre. A la trobada assistiran el cap militar de l'ELN, A.García, i el portaveu F.Galan. També hi 
anirà, per primera vegada, J.C.Cuéllar, qui actualment es troba pres i obtindrà un permís especial del 
Govern. Aquesta ronda es desenvoluparà en tres temps: reunions entre l'ELN i equips especialitzats; 
la trobada formal; i reunions amb representants de la societat civil. L'objectiu d'aquesta ronda serà 
passar d'una etapa exploratòria a una etapa de negociació sobre una agenda base. El Espectador, 
Caracol, 03/10/06  
 
El Congrés aprova, a petició del President del país, A.Uribe, una pròrroga de quatre anys de la Llei 
d'Ordre Públic o 782, a través de la qual el Govern té la facultat de negociar processos de pau. Amb 
aquesta llei també continua vigent el mecanisme d'indult, la creació de zones de trobada, el suport per 
a testimonis i beneficis econòmics per als desmobilitzats. SNE, 03/10/06  
 
El Govern pren nota de les crítiques rebudes a la proposta de decret de reglamentació de la Llei de 
Justícia i Pau i endureix les condicions per a jutjar als paramilitares, amb la voluntat d'ajustar-se 
a la sentència de la Cort Constitucional. D'aquesta manera no ressuscita el delicte polític, exigeix una 
confessió completa i permet a les víctimes participar en totes les etapes del procés i controvertir les 
decisions judicials. El Tiempo 0/09/06  
 
La Comissió Colombiana de Juriste i l'Organització Mundial contra la Tortura denuncien davant el 
Consell de Drets Humans de l'ONU que en els últims quatre anys van ser assassinades o 
desaparegudes més de 11.000 persones, xifra superior al nombre total de víctimes durant els 17 anys 
de la dictadura de Pinochet a Xile. Consell de Drets Humans, 28/09/06  
 
El Govern sol·licitarà al Congrés establir un nou impost de guerra per a la compra d'avions, 
helicòpters, submarins i fragate que reemplaçaran equip obsolet. Les FFAA van augmentar un 30% 
fins a uns 340.000 efectius durant el primer mandat d'Uribe (2002-2006) gràcies a un primer impost 
de guerra que van pagar els colombians amb majors ingressos. El Espectador, 22/09/06  
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