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La guerrilla de les FARC, en una carta oberta al President d'Equador Rafael Correa, felicita al poble equatorià 
per la victòria aconseguida per les forces adeptes al projecte polític que impulsa Correa, a l'aconseguir el 70% 
de la composició de l'assemblea Nacional Constituent, i ofereixen la seva disposició política de consolidar 
les relacions de germanor, amistat i de bon veïnatge en la frontera entre els dos països. A més a més, diuen, 
estar oberts a establir relacions polítiques i diplomàtiques amb tots els governs, i en particular amb els països 
veïns de Colòmbia, en el marc de la unitat llatinoamericana, cimentada en el pensament bolivarià de la 
integració i la Pàtria Gran. Aquesta carta va ser resposta per la Cancelleria de l'Equador en un comunicat 
expressant que aquest país només manté relacions diplomàtiques amb l'Estat colombià i amb el seu govern 
legítimament constituït. Entretant, a partir de l'anunci que fes el President Correa de no renovar el conveni de 
funcionament de la base militar de tropes nord-americanes a Manta, el govern dels EEUU gestiona la seva 
relocalització cap a un altre país, sent Colòmbia el de més opció. Així ho afirmen analistes de política 
internacional i fonts properes al govern d'EEUU. D'altra part, el Senador Gustavo Petro va plantejar la necessitat 
de convocar una Conferència Internacional per a la pau a Colòmbia en la qual participin poders mundials, els 
protagonistes del conflicte armat i la societat colombiana en general. La iniciativa va ser formulada en una reunió 
que va sostenir amb Thomas Shannon, Secretari d'Estat Adjunt per a assumptes de l'Hemisferi Occidental. EL 
COLOMBIANO, ANNCOL, EL COMERCIO – QUITO, EL UNIVERSO – GUAYAQUIL,  20 – 22/10/07   
 
Els paramilitars desmobilitzats van anunciar, a Medellín, que han constituït un partit polític per a aspirar a 
càrrecs d'elecció popular. La conformació de l’anomenat Moviment Nacional d'Autodefenses Desmobilitzades, 
va ser decidida en el marc d'una reunió nacional d'antics paramilitars. El nou moviment va designar com a 
portaveu a Antonio López, ex cap polític del Bloc Cacic Nutibara i com a portaveu civil a l’excongressista Rocío 
Arias. Aquesta última ha estat citada per la Cort Suprema de Justícia a rendir descàrrecs dintre del procés 
conegut com la “parapolítica”, que investiga els nexes de polítics i funcionaris del govern amb els paramilitars. 
La senyora Arias havia anunciat els seus plans de realitzar una gira internacional per aconseguir suport del 
Parlament Europeu i del Vaticà per al procés de pau que s'avança entre el Govern del President A. Uribe i el 
paramilitarisme a Colòmbia. Entretant el Govern anuncia que els desplaçats i les víctimes dels paramilitars 
podran ser indemnitzats per via administrativa, sense necessitat d'esperar que finalitzin els judicis contra els 
seus victimaris. A la data estan registrades 82.544 víctimes dels paramilitars i, segons el Govern, les sumes de 
la reparació econòmica s'establiran amb base en estàndards internacionals. Aquesta mesura està acompanyada 
d'unes altres que pretenen fer ajustaments a l'aplicació de la Llei de Justícia i Pau, com són fixar als 
paramilitars un termini perquè compareguin davant els fiscals, sota pena de perdre els beneficis de la Llei i 
traslladar els seus processos la justícia ordinària. A més s'implementarà la realització de judicis col·lectius, per 
blocs en els quals estaven organitzats i actuaven o pels crims que hagin comès col·lectivament. D'altra part, el 
Fiscal Cap de la Cort Penal Internacional, CPI, Luis Moreno, adverteix que aquest organisme no acceptarà 
procés de pau que impliqui indult. Afirma que Colòmbia va ratificar un conveni i si no el fa complir l'ha de fer 
complir la CPI. El Fiscal Cap, de visita a Colòmbia, assenyala que en aquest context la CPI podria processar 
als caps de les organitzacions al marge de la llei sindicats de crims de guerra i de lesa humanitat. En aquest 
marc, el President A. Uribe revela que el Govern estudia la possibilitat d'aixecar l'excepció que va interposar 
al país quan va adherir-se a la CPI al novembre de 2002, que impedeix a aquest tribunal jutjar els crims de 
guerra comesos a Colòmbia abans de 2009. RCN – RADIO, EL TIEMPO, CARACOL – RADIO, LA OPINIÓN – 
CÚCUTA, 22 - 25/10/07 
 
En el marc de la setmana prèvia als comicis electorals per a governs municipals i departamentals, la 
Registraduría Nacional, ens encarregat de realitzar el procés electoral, en un informe revela que els partits que 
han resultat involucrats en l'escàndol de la parapolítica, afins al President A. Uribe, tenen 29.545 candidats en 
més de 5.000 llistes, la qual cosa genera preocupació ja que prop de 50 caps d'aquests partits estan sent 
processats pels seus vincles amb el paramilitarisme, continuen realitzant activitats proselitistes, alguns des de 
la presó on estan detinguts, per a conservar els seus feus en les regions on havien estat escollits. A aquesta 
preocupació se sumen les veus d'alerta d'analistes polítics i dels membres participants en la Missió 
d'Observació Electoral, MOE, que es ratifiquen en el seu informe inicial, en el qual plantegen que 576 municipis, 
d'un total de 1.084, presenten alt risc per violència i en 174 d'ells el risc és extrem. Fins ara han estat 
assassinats més d'una vintena de candidats a ajuntaments, consells municipals i assemblees departamentals. 
EL COLOMBIANO, EL TIEMPO, EL HERALDO – BARRANQUILLA, 22 – 25/10/07 
 
El Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament, PNUD, i vuit universitats del país, en un estudi 
recent, revelen que 17 milions de colombians viuen en situació de pobresa, el que equival al 44% de la 
població nacional. D'aquests, 6 milions de persones viuen en condicions d’indigència. Aquestes xifres 
contrasten amb els índexs econòmics que estableixen que l'economia colombiana creix al 7%, però els 
beneficis no arriben als més necessitats. Així mateix, Colòmbia presenta un dels majors índexs de desigualtat 
d'Amèrica Llatina, i de desnutrició de la població, llocs que comparteix en igualtat amb Haití. CARACOL – 
RADIO, EL TIEMPO, EL ESPECTADOR, 20 – 23/10/07  
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