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El Secretari General de l'ONU, K.Annan, respon positivament a una petició d'audiència que li
adreça el grup armat d'oposició FARC. En una carta oberta, les FARC destaquen que l'ONU s'hagi
abstingut de qualificar a la insurgència com narcoterroristes, malgrat el suport que ofereix l'organisme
internacional al Govern en la seva lluita contra el terrorisme i el narcotràfic. L'objectiu de la "entrevista,
trobada, fòrum o seminari" seria "aportar elements de judici a la recerca d'una solució política al
conflicte social i armat, per la via diplomàtica". FARC, ONU, 19/07/03.

L'actual Defensor del Poble, E.Cifuentes, accepta una oferta per a fer-se càrrec de la Divisió de DH
a l'UNESCO a partir del proper 1 d'agost, després de tres anys al front de la institució estatal. Sota la
gestió de Cifuentes la Defensoría s'ha reorganitzat -amb un suport significatiu de la cooperació
internacional- amb un èmfasi especial en la defensa dels DH i l'empoderament dels ciutadans perquè
puguin exercir per si mateixos els seus propis drets i participar activament en les decisions que els
afecten. Defensoria del Poble, 24/07/03. 

La Unió Europea destinarà 34,5 milions d'euros a tres nous Laboratoris de Pau en les regions de
l'Oriente Antioqueño, Catatumbo i Macizo Colombiano, tres de les zones més castigades pel conflicte
armat. (Justament en l'Oriente Antioqueño, en el municipi de San Francisco, unes 1.500 persones
(80% de la població rural) es veuen obligades a desplaçar-se després de rebre amenaces de les
FARC). Els projectes es basaran en l'experiència del primer laboratori de pau, que es desenvolupa en
la regió del Magdalena Medio, i comptaran també amb un finançament del Govern de 8,5 milions
més. El Colombiano, El Espectador, 24/07/03. 

L'ex dirigent sindical, L.E.Garzón, qui va ser candidat presidencial en els últims comicis, anuncia la
seva candidatura a les eleccions a l'Ajuntament de Bogotá pel Polo Democrático Independiente, un
partit recentment creat per agrupacions d'esquerra que pretén trencar amb el bipartidisme imperant
en el país. El Espectador, 23/07/03.
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