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El delegat especial del SG de Nacions Unides J.Lemoyne insta al Govern i al grup armat 
d'oposició FARC a reprendre immediatament les negociacions de pau, partint de la base 
que no hi ha solució militar al conflicte. Així mateix demana a les FARC reflexionar sobre el fet 
que han perdut el reconeixement que van tenir per part de 26 països mentre van durar les 
negociacions passades i que serà més fàcil assolir les necessàries reformes socials, 
econòmiques i polítiques del país en la taula de negociació que amb les armes. El Tiempo, 
14/05/03.  
 
El Comissionat de Pau L.C.Restrepo afirma que el Govern segueix interessat en un acord 
humanitari per a alliberar a persones segrestades per les FARC, encara que puntualitza que 
necessitaria un aval del Congrés. Mentre els familiars de les persones segrestades insten al 
Govern a nomenar els portaveus per a iniciar els contactes i a desistir de nous intents de 
rescat, el president de la Càmera de Representants W.Vélez presenta una proposta de 
bescanvi gradual, on en primera instància s'alliberarien a menors segrestats i a mares 
guerrilleres preses. El Espectador, El Tiempo, 14 i 16/05/03.  
 
Una sèrie d'atemptats sobre la infraestructura elèctrica del país -atribuïda per les autoritats 
a les FARC- deixen sense servei a quatre departaments del sud del país. El Govern reacciona 
oferint 10 milions de pesos per denunciar cada atemptat contra torres elèctriques. El 
Espectador, 15/05/03.  
 
En breu començarà a actuar a Veneçuela la Comissió Nacional per a atendre als més de 
100.000 refugiats que en els últims tres anys han fugit del conflicte armat a Colòmbia. Així 
mateix, el flux de refugiats que arriben A Equador s'ha quadruplicat en els primers quatre 
mesos de l'any en relació a l'any anterior. IPS, ACNUR,  09/05/03.  
 
La Cort Constitucional dictamina que el Govern haurà de consultar amb les comunitats 
indígenes abans de fumigar els cultius il·lícits que es troben en els seus territoris. 
L'Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía i la Defensoría del Pueblo havien 
protestat davant l'Estat a l'entendre que les fumigacions afecten a la població civil. El 
Espectador, 15/05/03.  
 
COLÒMBIA - EQUADOR  
El president d'Equador L.Gutiérrez es mostra disposat a parlar amb la guerrilla colombiana per 
a contribuir a una solució pacífica del conflicte si el Govern d'aquest país l'hi sol·licita. També 
anuncia que Equador podria rebre a guerrillers colombians en el cas de produir-se un bescanvi 
humanitari, i fa una crida al Secretari General de la ONU perquè adopti una posició més 
protagonista enfront del conflicte. Finalment, anuncia que posarà a consideració del president 
Colòmbia una proposta de Pau en la propera cimera del Grup de Río que se celebrarà en 
Cuzco el 23 i 24 de maig. AP, EP, AFP, 14/05/03.  
 
COLÒMBIA - UNIÓ EUROPEA  
El president de Colòmbia sol·licita ajuda militar als països de la UE en el marc d'una reunió 
amb representants polítics i econòmics de la UE a Bogotá. En el mateix escenari la ministra 
espanyola A.Palacio afirma que la lluita contra el terrorisme i el narcotràfic a Colòmbia és una 
prioritat per a la UE. Per la seva banda el Comissari de Rlacions Eexteriors de la Comissió 
Europea Ch.Patten es mostra partidari de negociar amb les FARC, condicionant el diàleg a 
l'abandó de la pràctica de la violència terrorista. L'ex primer ministre suec C.Bildt també es 
manifesta en aquesta línia. Per altra banda, Gran Bretanya està convocant per a juliol una 
reunió amb països interessats a oferir ajuda militar a Colòmbia. El Tiempo, El Espectador 13 al 
15/05/03. 
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