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La Senadora Piedad Córdoba, facilitadora per l'acord humanitari, anuncia des de Washington, ciutat a la qual 
va viatjar després que rebés el permís del Departament de Justícia d'EEUU per a entrevistar-se amb Simón 
Trinidad i Sonia, que la reunió prevista pel 8 d'octubre del President Chávez amb delegats de les FARC es 
posterga, per una nova disposició inamovible pel president Uribe, de no acceptar que els guerrillers S. Trinitad i 
Sonia facin part de l'intercanvi humanitari i de no acceptar una eventual excarceració dels mateixos. A aquest 
condicionament se suma que el Govern no consedirà visats per a possibilitar el trasllat amb garanties de 
seguretat, dels portaveus de les FARC a la trobada amb el President Chávez. La Senadora suggereix que 
prèviament ha de realitzar-se una trobada entre els dos mandataris, per a tractar el tema dels inamovibles: no 
“despeje”, no excarceració de S. Trinidad i Sonia, i que els guerrillers que surtin de les presons colombianes no 
retornin a la guerrilla; i d'una vegada per sempre comptar amb els termes clars per a elaborar una proposta que 
viabilitzi l'acord humanitari. També va revelar que un grup d'advocats nord-americans treballen en dissenyar 
una fórmula jurídica que permeti l’excarceració dels dos guerrillers presos en presons d'aquest país. Aquests 
anuncis els fa la Senadora després d'entrevistar-se amb la Presidenta del Congrés d'EEUU, Nancy Pelosi, qui 
va desaconsellar l'assistència de membres del Congrés dels EEUU a la trobada Chávez – FARC, però si va 
expressar la seva disposició que membres d'aquesta corporació es reuneixin amb els Presidents Uribe i Chávez. 
Entretant, el Secretari de Defensa d'EEUU, Robert Gates, després de reunir-se amb el President Uribe, diu que 
el seu Govern està disposat a examinar els requeriments de les FARC per a alliberar als tres nord-americans 
en el seu poder, però deixant clar que només arribaran allà on Uribe ho permeti. D'altra banda les FARC 
descarten tota possibilitat de parlar de pau amb el Govern d’Uribe, a qui qualifiquen de foragitat, il·legal i 
il·legítim, i conviden a la resistència en unitat, a la convergència i a l'acord nacional per a superar la profunda 
crisi institucional i de governabilitat que abat al país, i per a concertar camins certs cap a la pau duradora. EL 
COLOMBIANO, EL TIEMPO, TELESUR – TV, EL ESPECTADOR, CARACOL – RADIO, FARC – EP, 28/09/07 - 
04/10/07 

La guerrilla de l’ELN convida a les FARC a dialogar per a acabar amb els enfrontaments que ja han causat la 
mort a més de 500 persones. L’exhortació va dirigida en carta oberta al Secretariat i Estat Major de les FARC i 
diu que en aquests moments en que el règim i el govern narco-paramilitar travessa una profunda crisi i que 
haurien d'estar units per a aprofundir-la, estan matant-se entre germans. Posa com exemple la cooperació i 
unitat guerrillera que s'ha assolit a la regió del Catatumbo i diu que el Comando Central de l’ELN ordena a totes 
les seves forces disposar-se a buscar la resolució de l'enfrontament, i crida a les FARC a actuar amb similar 
disposició i donar inici al diàleg fratern. Entretant, El President H. Chávez va revelar que manté contactes amb 
l’ELN i que es va reunir recentment amb Pablo Beltrán, en el marc dels bons oficis que realitza el mandatari per 
a facilitar la pau a Colòmbia. D'altra banda, el President Uribe diu que el Govern no exigeix el desarmament de 
l’ELN en la primera etapa del procés, sinó que el cessament d'hostilitats sigui verificable i que per a això es 
requereix que es  situïn en unes zones determinades. Aquesta declaració la va fer el mandatari al terme d'una 
reunió amb el Secretari General d'ONU, Ban Ki-monn. EL TIEMPO, INSURRECCIÓN – ELN, PRESIDENCIA, 
REBELIÓN, TELESUR – TV, 28/09/07 -  01/10/07 

En el marc del procés de la parapolítica, que la Cort Suprema de Justícia avança contra polítics i funcionaris 
públics per tenir vincles amb el paramilitarisme, ha estat cridat a rendir declaració el Ministre d'Hisenda Oscar 
Iván Zuluaga, qui apareix en unes rafies al costat d'una líder paramilitar del departament de Caldas, durant la 
campanya presidencial que va resultar electe per primera vegada l'actual President A. Uribe, A més el Ministre 
haurà d'aclarir els motius del seu copiós intercanvi per correu electrònic amb el cap paramilitar Ernesto Báez. 
D'altra banda el President A. Uribe afirma que no va ser amic del capo del narcotràfic Pablo Escobar, tal com 
ho assenyala l’ex periodista Virginia Vallejo, en el seu llibre “Amando a Pablo, odiando a Escobar”. El President 
culpa a Gonzalo Guillén, periodista de El Nuevo Herald, de ser l’instigador d'aquesta calúmnia. A la vegada, el 
Comitè de Protecció de Periodistes, CPJ, dels EEUU, va expressar que els comentaris del President Uribe 
contra el periodista Guillén generen preocupació, ja que posen en alt risc la seva vida, tenint en compte que 
després de la declaració del President Uribe, el periodista ha rebut trucades insultants i amenaçadores. EL 
PAÍS – CALI, CARACOL – RADIO, EL NUEVO HERALD, 02 - 04/10/07 
 
La Missió d'Observació Electoral, MOE, va revelar que dels 1.099 municipis colombians, 576 estan 
seriosament afectats per la violència política. Aquest anunci va ser rebutjat pel govern, qui només accepta que 
en 77 municipis hi ha algun tipus de risc. La MOE va incloure com variables d'anàlisis la violència política, la 
presència de grups armats, la confrontació armada, el desplaçament forçat i la llibertat de premsa. Diu a més 
que les agrupacions guerrilleres FARC i ELN, els grups de paramilitars no desmovilizats, les anomenades 
bandes emergents de reparamilitarizació i la parapolítica, són els factors de major incidència en els riscos 
electorals. Entretant, la Federació Internacional de Drets Humans, FIDH, va revelar que els paramilitars han 
comès durant la seva existència al voltant de 60.000 crims de lesa humanitat i greus violacions als drets 
humans, com també de ser els responsables del desplaçament forçat de més d’1 milió de persones. Diu a més 
que només entre gener i juny de 2007 han estat assassinats o desapareguts 770 víctimes civils a les mans de 
paramilitars. La FIDH crida l'atenció de les autoritats nord-americanes i europees perquè condicionin les seves 
ajudes i acords comercials al compliment dels drets humans a Colòmbia. CARACOL – RADIO, EL 
ESPECTADOR,  28/09/07 – 04/10/07 
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