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Després de sis mesos de diàlegs, el Govern i els grups paramilitars agrupats sota les 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) acorden iniciar la fase de negociació, que ha de culminar al 
desembre del 2005 amb la desmobilització de la totalitat dels seus membres (uns 13.000). Durant el 
procés, els paramilitars -que s'han compromès a desvincular-se del narcotràfic- es concentraran 
(sense desarmar-se) en zones sota control estatal. El Govern manté converses amb dos altres grups 
paramilitars que podrien sumar-se a l'acord, mentre que uns altres dos s'han negat a entaular diàlegs. 
L'alt comissionat de pau, L.C.Restrepo, afirma que es concedirà amnistia i indult per al gruix de les 
AUC, encara que assegura que no hi haurà impunitat i que s'establiran comissions de la veritat. Per 
altre costat, un fiscal de la ciutat de Medellín es veu obligat a dimitir al fer-se públic que va 
participar en l'elaboració d'un document que un grup d'advocats va elaborar com projecte de marc 
jurídic per a les AUC. El Tiempo, 15 i 16/07/03, El Espectador, 14/07/03.  
 
El Vicepresident, F.Santos, afirma que després de la reunió de Londres, divendres passat, la prova de 
foc per al Govern en les seves relacions amb la comunitat internacional serà el compliment de les 27 
recomanacions de l'Oficina de NU per als DH, que inclouen l'oposició a normes que actualment 
estan en trànsit en el Congrés, com l'atribució de funcions de policia judicial a l'Exèrcit. El Tiempo, 
13/07/03.  
 
Al cap de tres anys d'iniciar-se el Pla Colòmbia (amb una inversió acumulada de 2.700 milions USD 
per part dels EU) el Govern posa l'èmfasi en que l'any passat es va reduir per primera vegada en una 
dècada la superfície de conreus de coca i rosella, mentre AI destaca que la quantitat d'hectàrees de 
coca existents en l'actualitat són les mateixes que existien abans que comencés el Pla Colòmbia, i 
que els esforços d'erradicació a Colòmbia només han provocat que augmentin els conreus en altres 
països veïns. El Tiempo, 13/07/03.  
 
El SG de NU fa una crida a les FARC perquè alliberin immediatament l'ex Governador del 
departament del Meta, A.Jara, al complir-se un any des que fos segrestat mentre viatjava en un 
vehicle de NU. El mateix comunicat insta a l'alliberament de totes les persones segrestades en 
mans dels diversos actors. ONU, 14/07/03.  
 
L'enviat especial de NU sobre racisme, D.Diene, afirma que el conflicte armat accentua la 
discriminació contra la població indígena i afroamericana. Diene té previst visitar Colòmbia des 
d'agost fins setembre per a elaborar un informe sobre el racisme a Colòmbia. El Espectador, 
15/07/03.  
 
El Defensor del Poble i l'Ambaixador Britànic presenten els quatre nous Defensors Comunitaris, en 
el marc del projecte "Presència permanent de la Defensoría del Poble en Zones d'Alt Risc de 
Desplaçament Forçat". Defensoría del Pueblo, 15/07/03.  
 
La Procuradoría General de la Nació formula plec de càrrecs a alts comandaments militars per 
pressumpta omissió en la prevenció de la massacre de Bojayá, on 120 persones van morir l'any 
passat en un enfrontament entre la guerrilla de les FARC i grups paramilitars. El Espectador, 
16/07/03.  
 
El Governador del departament de Bolívar, L.Vargas, manifesta la seva disposició a dialogar amb la 
guerrilla de l'ELN. El Tiempo, 16/07/03.  
 
El President fixa per al 25 d'octubre -un dia abans de les eleccions d'alcaldes, governadors, regidors 
i diputats regionals- la data per al referendum nacional sobre reforma política. El Espectador, 
18/07/03. 
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