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El Govern presenta el document "política de defensa i seguretat democràtica", que defineix 
l'estratègia governamental en relació al conflicte armat. Els eixos del document són: incrementar la 
coordinació de l'Estat (Consell de Seguretat Nacional i Defensa Nacional, i Junta d'Intel·ligència); 
enfortir les institucions de justícia, militars, policia, intel·ligència i finances; consolidar el control del 
territori nacional; protecció als ciutadans i a la infraestructura; cooperació (Red de Cooperantes, 
Programa de Recompensas i cooperació internacional); i estratègia de comunicació i diplomàcia 
pública. El Tiempo, 29/06/03.  
 
Davant unes declaracions del president A.Uribe, l'OACNUDH recorda que el conflicte armat intern 
obliga a totes les parts enfrontades a complir el DIH, a distingir entre combatents i població no 
beligerant i que la no observança d'aquesta distinció posa en greu perill a la població civil. 
OACNUDH, 30/06/03.  
 
La meitat dels 450 alcaldes que van haver de fugir dels seus municipis fa un any a causa de les 
amenaces de les FARC han pogut retornar als seus pobles o viatgen sovint a ells gràcies a la millora 
en les condicions de seguretat. Amnb tot, enguany han estat assassinats dos alcaldes i 22 regidors. El 
Timpo 02/07/03. 
 
Segons un informe conjunt de les diferents forces de seguretat, durant el primer semestre del 2003 
van morir en combat 791 guerrillers, 120 paramilitars i 262 militars. Així mateix van ser capturats 
2.358 integrants de les guerrilles (59% més que en el mateix període del 2002) i 1.162 paramilitars 
(162% més que l'any anterior). Es van confiscar 25.139 armes, van disminuir els atacs a poblacions i 
es van reduir els homicidis de 2.563 casos en el 2002 a 1.633. El segrest també es va reduir un 36%. El 
Colombiano, 02/07/03.  
 
L'Església Catòlica colombiana considera que el conflicte armat ha estat una de les principals causes 
de l'empobriment i endarreriment del món rural. Per altra banda, insisteix en el diàleg per a superar el 
conflicte, planteja que la raó d'ésser de la seva presència en llocs de conflicte és afavorir la 
reconciliació, i demana als alçats en armes ser més reflexius i acceptar la invitació que reiteradament 
els ha fet l'església perquè s'assegui a negociar. Finalment, alguns prelats qüestionen la fumigació 
aèria per a acabar amb els conreus il·lícits per les repercussions que tenen les mateixes sobre la salut 
de les persones i sobre el medi ambient. El Tiempo, 30/06/03 i 02/07/03.  
 
COLÒMBIA - EQUADOR  
La ministra de RREE equatoriana, N.Pacari, anuncia properes reunions amb el Govern de Colòmbia 
per a evitar que les fumigacions aèries de conreus il·lícits en territori colombià afectin a les 
plantacions legals i a la salut dels camperols en la frontera ecuatoriana. El Tiempo, 02/07/03.  
 
COLÒMBIA - EU  
EU congela el lliurament de cinc milions d'USD a Colòmbia per no subscriure un acord sobre la 
immunitat que exigeix EU enfront de possibles sancions de la Cort Penal Internacional (CPI). 
Altres 130 milions d'USD estan en risc si abans d'octubre pròxim no s'arriba a un acord. Colòmbia ha 
proposat atorgar immunitat davant la CPI als nord-americans civils i militars que presten ajuda al país 
(ampliant un conveni signat en 1962), però EU vol que s'incloguin a tots els seus ciutadans. El 
Tiempo, 03/07/03.  
 
Segons l'ambaixadora d'EU, A.Patterson, el seu govern finançarà la desmobilització de 1.500 
paramilitars aquest any i 1.500 més l'any entrant. Malgrat aquesta ajuda, innsistiran en l'extradició 
dels principals lídres paramilitars acusats de narcotràfic. El Tiempo, 29/06/03. 
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