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La Comissió exploratòria de procés de pau amb les autodefenses dirigeix al Govern un document
amb 10 recomanacions sobre l'avanç en el procés de pau amb els grups paramilitars, entre les quals
destaquen una verificació i un acompanyament internacional, la necessitat de buscar fòrmules per a
la concentració de forces irregulars, l'alliberament de persones segrestades i la tornada dels
camperols desplaçats a les seves parcel·les. Per altre costat el comandant d'un dels grups
paramilitars que no s'ha volgut sumar als diàlegs amb el Govern filtra a la premsa un informe
confidencial del Govern que afirma que és impossible diferenciar entre els grups d'autodefensa i les
organitzacions de narcotraficants i alerta sobre l'oposició de les FFAA al desmantellament d'aquests
grups mentre les guerrilles segueixin constituint una amenaça al Govern. El Govern s'ha apressat a
desmentir que es tracti d'un document oficial. Washington Post, 26/06/03, El Espectador, 27/06/03. 

El Govern autoritza al governador del departament de Bolívar a realitzar diàlegs regionals amb el
grup armat d'oposició ELN, després que aquest grup proposés diàlegs amb autoritats civils i
eclesiàstiques, així com portanveus d'ONG de la zona de Montes de María. El Tiempo, 25/06/03. 

El grup armat d'oposició FARC fa una crida a un ampli ventall d'actors socials a participar de la
conformació d'un nou Govern "pluralista, patriòtic, democràtic, oposat al feixisme neoliberal".
FARC, 22/06/03. 

COLÒMBIA - BRASIL 
Els ministres de defensa de Colòmbia i de Brasil subscriuen un acord per a combatre
conjuntament als grups armats i del narcotràfic en els 1.645 km de frontera comuna. El conveni
busca impedir l'ingrés d'armes de contraban i de productes químics per a la producció de narcòtics a
Colòmbia, així com la sortida de droga per la frontera. El Espectador, 21/06/03.

COLÒMBIA - ESPANYA 
Ambdós governs renoven el conveni de cooperació internacional que compromet a Espanya amb el
desemborsament anual de 30 milions de dòlars per al període 2003-2006, la qual cosa suposa la
cooperació més alta que rep Colòmbia de l'àmbit europeu. Els objectius principals de la cooperació
són l'atenció de necessitats socials bàsiques, el lliurament de microcrèdits a petits empresaris i la
preservació del patrimoni històric. El conveni també pretén facilitar l'activitat de les ONG
espanyoles a Colòmbia i senta les bases per a millorar la coordinació de les comunitats autònomes
i les entitats locals. El Espectador, 22/06/03. 
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