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La Confederació Internacional d'Organitzacions Sindicals indica que Colòmbia és el país més
perillós del món per a exercir la labor sindical, i denuncia tant als grups paramilitars com als grups
armats d'oposició d'assassinats, desaparicions i intimidacions. Malgrat que el Ministre de la
Protecció Social destaca que en els primers 5 mesos de l'any els homicidis de sindicalistes es van
reduir de 86 a 14 en relació amb l'any anterior, els sindicats insten a la OIT a organitzar una
Comissió d'Enquesta, que investigui i faci recomanacions sobre la situació sindical en el país. BBC,
El Tiempo, 11/06/03. 

El grup paramilitar Bloque Central Bolívar (BCB) anuncia l'inici de negociacions amb el Govern per
a un procés de lliurament d'armes, en el marc d'una de les tres taules paral·leles de negociació
que manté obertes el Govern amb els paramilitars. El BCB assegura que les negociacions
s'iniciaran amb uns Tallers Comunitaris per a la Pau en els quals participaran, entre altres, líders
cívics, sindicats, polítics i l'església de les zones on tenen presència. Com mostra de bona voluntat
lliuren al Govern a 40 militants menors d'edat. El Tiempo, 07/06/03; El Espectador, 12/06/03. 

La Ministra de Defensa anuncia que l'anomenada Red de Informantes, que lliura informació a les
autoritats per a prevenir la violència de les agrupacions subversives del país, compta amb gairebé
un milió i mig de membres, després d'un creixement d'un 26% al llarg d'enguany. La Red de
Informantes ha rebut repetides crítiques d'organismes de defensa dels DH que entenen que és una
iniciativa que involucra a la població civil en el conflicte. La Ministra també anuncia la disminució
d'un 33% dels segrests en relació al període gener-maig de l'any anterior. El Tiempo, El
Espectador, 12/06/03. 

El Secretari General Adjunt per a Assumptes Humanitaris i Emergència de Nacions Unides,
K.Oshima, denuncia que Colòmbia té un dels tres índexs més alts de desplaçament del món, i
destaca que la població civil no només està enmig del foc creuat, sinó que és atacada directament
dintre d'una estratègia de control territorial. El Espectador, 12/06/03. 

La OACNUDH condemna els repetits atacs que es produeixen des de juny de l'any 2001 contra la
població indígena Embera-Chamí en el departament de Caldas, després del recent assassinat de
quatre indígenes, entre els quals estava un candidat a l'alcaldia del municipi de Riosucio. La
majoria d'homicidis, amenaces i desplaçaments forçats s'atribueixen a grups paramilitars.
OACNUDH, 11/06/03. 

Un ampli grup de representants de sectors de la societat civil constitueixen un Comitè d'Impuls per
a Acords Humanitaris, a partir d'un document que inclou també 13 punts de consens perquè una
proposta de solució negociada al conflicte social i armat es realitzi de manera immediata. El
Espectador, 13/06/03. 

L'Ambaixada Britànica aportarà 147.645 USD al projecte Presencia Permanente de la Defensoría
del Pueblo en Zonas de Alto Riesgo de Desplazamiento Forzado, que permetrà reforçar en quatre
zones del país el projecte prevenció del desplaçament iniciat fa un any amb el suport de
l'Agència de Cooperació Sueca. Defensoría del Pueblo, 13/06/03.

L'Organización Femenina Popular de Barrancabermeja (OFP) insta a l'Estat a conformar
immediatament una comissió especial que s'encarregui d'investigar, responsabilitzar i castigar el
que denomina "la convivència entre les autoritats i la nova forma paramilitar institucional que s'ha
establert a la ciutat i a la regió". Les amenaces a les dones de la OFP s'han incrementat
sensiblement. Vanguardia, 07/06/03. 

Una vintena d'ètnies indígenes es reuneixen a l'Encuentro de Saberes y Experiencias per a
reflexionar entorn de les principals problemàtiques que afligeixen a les comunitats assentades a la
regió amazònica, emfatitzant la crisi de DH i l'impacte del conflicte armat. Actualidad Ètnica,
12/06/03.
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