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Les FARC i l'ELN emeten el primer comunicat conjunt des que es dissolgués la Coordinadora 
Guerrillera l'any 1992. Els grups guerrillers anuncien el seu rebuig a un acostament polític i diàleg 
nacional sota el manament de l'actual president, A.Uribe, i la seva aposta per la conformació d'un nou 
govern. Ambdós grups han decidit formalitzar una aliança militar, encara que subratllen el 
manteniment d'organitzacions polítiques i estructurals separades. ELN, Reuters, 25/08/03.  
 
L'OACNUDH presenta serioses objeccions al projecte de llei de llibertat condicional per a delictes 
atroços que el Govern va presentar per a afavorir la reincorporació de membres de grups armats que 
es desmobilitzen. L'Oficina adverteix que diverses de les disposicions resulten incompatibles amb les 
normes i principis del dret internacional que imposen el respecte i la protecció dels drets a la veritat, a 
la justícia i a la reparació. Per la seva banda, el Comissionat de Pau, L.C.Restrepo, rebutja les 
objeccions ressaltant que s'ha de canviar el concepte de buscar venjança infligint dolor al victimari 
mitjançant la presó. OACNUDH, El Tiempo, 28/08/03.  
 
Els tres ciutadans nord-americans retinguts per les FARC apareixen en un video que constitueix la 
primera prova de supervivència des que la seva avioneta fora abatuda per la guerrilla el passat 13 
de febrer. El Espectador, 29/08/03.  
 
Amnistia Internacional denúncia que sindicalistes i altres defensors de DH del departament d'Arauca 
estan sotmesos a una estratègia conjunta militar-paramilitar per a presentar-los com agents 
subversius. Recentment van ser detinguts 42 activistes socials en la ciutat de Saravena, Arauca. AI, 
27/08/03. 
 
Cinc senadors conformen una comissió parlamentària especial per a facilitar un acord humanitari 
entre el Govern i les FARC per a crear les condicions necessàries perquè les parts es reuneixin com 
més aviat millor. El Espectador, 28/08/03.  
 
La Defensoría del Pueblo protesta davant les declaracions del comandant de l'exèrcit, J.E.Mora, que 
acusa a dues comunitats de pau de ser camps de concentració de les FARC, administrats per l'ONG 
Justicia y Paz. Les comunitats, que ocupen unes terres de propietat col·lectiva atorgada pel govern, 
es destaquen pel seu rebuig a col·laborar amb qualsevol actor del conflicte armat, i per exigir justícia 
davant el desplaçament que van patir per part de grups paramilitars l'any 1997. El Tiempo, 25/08/03.  
 
Uns 100 municipis (dels 1080 que té el país) estan sotmesos a pressions de guerrilles i paramilitars 
davant les eleccions municipals del proper 26 d'octubre. Diversos candidats han estat               
assassinats, segrestats o amenaçats. A 7 municipis no hi ha candidats i en altres 22 hi ha candidats 
únics, gairebé sempre per por de la gent a presentar-se. El Tiempo, 26/08/03. 
 
 
Colòmbia - EEUU 
 
El govern d'EEUU aportarà 25 milions USD per a entrenar i equipar a 400 homes dels grups especials 
anti-segrest. Malgrat una disminució del 30% dels segrests a l'any 2003 en relació a l'any anterior, a 
Colòmbia segueixen sent segrestades un terme mitjà de 6 persones al dia. El Tiempo, 27 i 28/08/03. 
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