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La Unió Europea fa una crida a tots els grups armats il·legals perquè acordin un cessament 
d'hostilitats i participin en un procés de negociació, al terme d'una reunió celebrada a Londres 
amb una delegació colombiana presidida pel vicepresident, F.Santos, i la presència d'EU, Japó, 
Canadà, Brasil, Xile, Argentina, Mèxic, l'ONU, el BID, el FMI, i el BM. La declaració final 
reafirma el suport polític al Govern i als seus esforços per donar solució a les amenaces a la 
democràcia, tot i que l'urgeix a aplicar les recomanacions de l'Alt Comissionat de Nacions 
Unides per als DH i per a adoptar mesures contra la impunitat i la connivència amb grups 
paramilitars, així com per a protegir als líders de la societat civil. Així mateix, brinda un fort 
suport a les labors realitzades per la societat civil colombiana, l'Assessor Especial del Secretari 
General de NU i l'OACNUDH en defensa dels DH i per una sortida negociada al conflicte. 
Finalment, anuncia la decisió de dur a terme una revisió dels seus programes de cooperació 
per a posar l'èmfasi a contribuir a l'enfortiment de les institucions estatals, a l'alleugeriment de 
la crisi humanitària, la protecció dels DH i la creació d'alternatives a la producció de narcóticos. 
La reunió es va plantejar com un escenari de preparació d'una pròxima conferència de 
coordinació de donants. El Tiempo, 11/07/03.  
 
La Cort Constitucional avala 15 de les 19 preguntes del referendum que promou el Govern, 
que se celebrarà abans del 10 de desembre. En anul·lar la possibilitat de pròrroga del mandat 
dels actuals alcaldes i governadors la sentència de la Cort obre les portes a la campanya per a 
les eleccions, que se celebraran el 26 d'octubre. Per altre costat, el Consell Nacional Electoral 
decideix mantenir els 68 moviments polítics que anaven a perdre la seva base jurídica per no 
tenir representació en el Congrés. El Tiempo, 10/07/03.  
 
El grup armat d'oposició ELN compleix 39 anys d'existència. ELN, 04/07/03.  
 
 
COLÒMBIA - EU 
Per cinquena vegada en tres anys el Departament d'Estat certifica al Govern colombià en 
matèria de DH, donant accés així a una ajuda militar immediata de 31,6 milions d'USD. El 
secretari d'Estat, C.Powell, justifica la mesura per la suspensió o la sanció a militars colombians 
vinculats amb grups paramilitars, mentre HRW denuncia la persistència d'aquests vincles. El 
Espectador, 09/07/03, HRW/ 08/07/03. 
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