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El President, A.Uribe, acusa a un sector de les ONG de DH de servir al terrorisme, com reacció 
davant un informe presentat per la Plataforma de DH, Democràcia i Desenvolupament en el marc de 
la Setmana per la Pau. Diverses ONG nacionals i internacionals, així com NU i la UE temen que 
aquestes declaracions incrementin les amenaces i els crims contra els defensors de DH. Per la seva 
banda, la Ministra de Defensa, M.L.Ramírez, en la presentació d'un balanç oficial sobre el tema de 
DH, qualifica l'informe que va presentar la OACNUDH el passat mes d'abril com equivocat, malgrat 
que el govern s'ha compromès davant la comunitat internacional a complir les 27 recomanacions del 
mateix informe. El Espectador, El Tiempo, AI, 09/09/03, El Tiempo, 11/09/03.  
 
El coordinador resident del Sistema de NU a Colòmbia, A.Witschi-Cestari, presenta oficialment 
l'Informe Nacional de Desenvolupament Humà, amb la interpretació més completa que s'hagi fet 
en molts anys del conflicte intern, les seves causes i els seus actors i un gran nombre de propostes 
per a enfrontar-lo. El missatge central és que tant els grups armats d'oposició com l'Estat van perdre 
la guerra fa temps, però que hi ha sortides a la situació actual. En l'acte de presentació, el director del 
Departamento Nacional de Planeación afirma que el Govern no comparteix els criteris de metodologia 
i enfocament de l'informe. El Tiempo, 06 i 11/09/03.  
 
El Bloque Metro, un grup dissident dels paramilitars que negocien la seva desmovilització amb el 
Govern, manifesta el seu interès a entrar en diàlegs. No obstant això rebutja asseure's en la 
mateixa taula amb els altres grups paramilitars, als quals acusa de narcotraficantes. El Tiempo, 
10/09/03. 
 
Segons l'alt comissionat de Pau, L.C.Restrepo, la desmobilització prevista de prop de 20.000 
membres dels grups paramilitars tindrà un cost aproximat d'uns 150 milions euros. Per altra banda, 
l'alt comissionat també anuncia la disposició del govern a un acord humanitari amb les FARC, amb 
atenció prioritària a les persones que estiguin greus de salut. El director del CICR ha posat la seva 
organització a disposició per a enviar una missió que atengui a les persones segrestades malaltes en 
mans de les FARC. El Tiempo, 09 i 10/09/03, El Espectador, 10/09/03.  
 
L'explosió d'un cavall bomba en el poble de Chita causa 8 morts i 15 ferits. Chita no té policia i 
l'alcalde està absent des de fa sis mesos per amenaces de les FARC. El Tiempo, 11/09/03.  
 
 
EEUU - COLÒMBIA  
En la seva primera compareixença pública com sotssecretari per a l'Hemisferi Occidental, R.Noriega 
afirma que existeix una oportunitat per a la pau a Colòmbia i dóna suport qualsevol pas que es 
prengui amb aquest propòsit, inclosa la mediació de NU o la OEA. El Tiempo, 08/09/03. 
 
ITÀLIA - COLÒMBIA  
El president, A.Uribe, acorda amb delegats antimafia la creació d'esquadres investigativas conjuntes 
conformades per fiscals i policies d'ambdós països per a lluitar contra el blanqueig de diners del 
narcotràfic. El Tiempo, 11/09/03. 
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