
 

COLÒMBIA SETMANAL, del 8 al 14 d’octubre del 2004 
resum setmanal de notícies sobre el conflicte armat i la construcció de pau 

Escola de Cultura de Pau de la UAB1
 
 
 
L'escamot de les FARC publica un comunicat en el qual ressalta diversos assoliments i punts d'acord 
en el procés de negociació amb l'anterior president A. Pastrana. L'escamot destaca que aquests punts 
serveixen de pont per a futurs diàlegs i negociacions que deuen produir-se entre la insurrecció i 
l'Estat.  FARC, 08/10/04.  
 
El Sisè Ple de la Direcció nacional de l'escamot del ELN conclou amb un cridat a dinamitzar una 
política d'aliances i d'unitat on els objectius per construir nació, per la pau i la justícia social siguin 
els eixos que projectin aquests desenvolupaments. Per altra banda, el Tribunal Superior de Bogotà 
condemna a 39 anys de presó a la cúpula de l'escamot del ELN com responsables del segrest d'un 
avió l'any 1999. El Tiempo, 10 i 12/10/04.  
 
La policia deté a 32 persones, acusades d'assassinar a almenys 76 indígenes de l'ètnia Wayuú. El 
Tiempo, 11/10/04.  
 
Sindicats, moviments polítics i organitzacions socials convoquen un atur nacional per a protestar 
contra les reformes tributària, pensional i educativa, la reestructuració hospitalària, la reelecció 
de Uribe i el Tractat de Lliure Comerç. Prop de cent mil persones es manifesten en Bogotà. El Tiempo, 
12/10/04.  
 
En el marc de la Campanya Internacional "Stop a la violència contra les dones", AI denúncia que tant la 
força pública, com els paramilitars i els escamots han convertit al cos de milers de dones i de 
nenes en camp de batalla. Després de dos anys d'investigació sobre el terreny, AI arriba a la conclusió 
que la violència sexual contra les dones a Colòmbia és una pràctica molt més estesa del que sembla i 
que no s'estan prenent les mesures necessàries per a evitar-la. AI 13/10/04.  
 
EEUU - COLÒMBIA  
 
Les dues càmeres del Congrés dels EEUU anuncien un acord per a doblegar el nombre màxim de 
personal militar autoritzat a romandre a Colòmbia (de 400 a 800) i incrementar el nombre de contractistes 
autoritzats de 400 a 600. CIP, 08/10/04.  
 
PAÏSOS BAIXOS – COLÒMBIA. 
 
El Govern holandès es compromet a lliurar un milió d'euros per a donar suport la desmobilització d'uns 
1.000 combatents dels diferents grups armats il·legals que decideixin reincorporar-se a la vida civil al 
llarg dels pròxims dos anys. El Tiempo, 14/10/04.  
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