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El projecteo d'alternativitat penal, presentat al Congrés per part del Govern com a proposta
per a reinsertar als paramilitars desmobilizats, reb un allau de crítiques, des de
l'OACNUDH a HRW, passant per un document signat per 56 congressistes nordamericans.
El principal qüestionament és la supressió de penes de presó per als responsables de haver
comès delictes greus, així com la falta de mecanismes per esclarir els crims comesos. HRW,
22/09/03, El Tiempo, 24 y 26/09/03.

L'OACNUDH respon a una demanda de posicionamient per parte de la Cambra de
Representants alertant sobre la incompatibilitat entre els tractats de DH subscrits per
Colòmbia i la proposta governamental de reforma constitucional que preten otorgar
funcions de policia judicial a les FFAA i facultats permanents per a disposar, sense ordre
judicial prèvia, la interceptació de comunicacions privades, la aprehensió de persones per
fora del cas de flagrància i la violació de domicili. OACNUDH, 23/09/03.

Els principals partits d'oposició (Liberal i Polo Democrático) han subscrit una aliança per
l'abstenció davant el referendum sobre reforma política convocat per al proper 25
d'octubre. Amb tot, un nombre important d'ex presidente i ex ministres liberals recolza la
iniciativa governamental. El Espectador, 22/09/03.

Les FARC llencen un atac al quarter de policia del municipi indígena de Jambaló
(Cauca), 20 díes després de que la força pública retornés a la població al cap de 22 anys
d'absència. Les autoritats indígenes havíen mostrat prèviament la seva preocupació pels
efectes negatius sobre la seguretat de la població que tindria el retorn de la policia. El
Tiempo, 25/09/03, Autoridades Tradicionales de Jambaló, 09/09/03

Un total de 76.274 candidatures opten a ocupar una de les 13.541 places a disposició a les
properes eleccions el 26 d'octubre, que permetran l'elecció de 30 governadors, 502
diputats departamentals, 945 alcaldes i 12.064 regidors. El nombre de candidatures per a
l'elecció de governadors i alcaldes és similar al de les eleccions de l'any 2000, mentres que
es dóna una reducció de 4.994 candidatures a diputats i de 72.355 candidatures a regidors.
El Espectador, 23/09/03.
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