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L'Estat Major Negociador de les Autodefenses  Unides de Colòmbia rebutja  l'última proposta del Govern
de projecte de llei d'alternativitat penal  al considerar que es tracta d'un instrument jurídic per a la
submissió a la justícia i no per a facilitar una negociació política de pau amb els grups irregulars.  Per la
seva banda, el grup paramilitar Bloque Central Bolívar (BCB) afegeix a la crítica que la no extradició a
EEUU seria un pas decisiu del Govern. Així mateix afirma que caldrà mesurar la guerrilla amb la mateixa
mesura de càstigs o beneficis que els paramilitars. El BCB anuncia la pròxima concentració d'uns 1.500
homes en cinc zones del país i fa pública la seva oposició a taules regionals amb altres agrupacions
paramilitars. El Tiempo, 13/04/04; AUC, 14/04/04.

La guerrilla de les FARC adreça un missatge  al futur president del Govern d'Espanya, JL.Zapatero , en el
qual el feliciten per la seva victòria i afirmen que cap col·laboració forana serà benvinguda si és per a donar
suport la política del president A.Uribe. Les FARC es declaren força bel·ligerant, assenyalen que estan
amatents al diàleg i reiteren el seu interès pel que anomenen "bescanvi" entre segrestats i guerrillers
presos. FARC, 12/04/04.

La comissió creada el passat mes de setembre per a abordar la corrupció  de la Policia troba seriosos
símptomes d'infiltració de paramilitars i grups delinqüencials en quatre regionals del país. Així mateix crida
l'atenció sobre el col·lapse en el regim disciplinari intern davant uns 17.000 processos vigents, 11.152 dels
quals són considerats com faltes greus o molt greus. D'altra banda, el cap de fiscals antimafia, L.F.Torres, i
quatre fiscals més són destituïts pel fiscal general, L.C.Osorio. El cap fiscal destituït acusa a la màfia de ser
la promotora de la seva destitució. El Tiempo, 14/04/04.

El president de Perú , A.Toledo, inicia la primera visita d'Estat  d'un president peruà a Colòmbia. Colòmbia
i Perú mantenen una especial cooperació en l'àrea de la seguretat fronterera per a la interdicción fluvial i
aèria del narcotràfic. El Tiempo, 15/04/04.

El màxim dirigent de les Autodefenses Unides de Colòmbia, C.Castaño, es troba en un indret
desconegut  després d'haver sofert, aparentment, un atemptat. Castaño no va estar present en la reunió
que la totalitat de la dirigència paramilitar va sostenir amb el Govern un dia abans de l'atemptat. L'Església
Catòlica supedita la continuïtat de la seva tasca de facilitadora en el procés de diàleg a que les pròpies
autodefenses aclareixin al país el que va passar. El Tiempo, 02/04/04.

La Comissió de DH de NU  fa pública un Declaració consensuada  entre els 53 Estats membres i el
Govern colombià en la qual es valoren els avanços en alguns indicadors de violència, però manté la
condemna general sobre els grups armats il·legals i els membres de la força pública compromesos amb
violacions de DH. La Declaració fa un cridat a la implementació, per totes les parts concernides, de les 27
recomanacions concretes i prioritàries per a 2004 de l'Alt Comissionat per als DH. El Tiempo, 21/04/04;
OACNUDH, 22/04/04.

Davant la recent inclusió de l'ELN  en la llista de grups terroristes de la UE, la guerrilla adreça un missatge
als ambaixadors de França i d'Espanya  preguntant sobre la vigència del seu compromís amb el Grup de
Països Amics. El GPA, integrat per Cuba, Noruega, Suïssa, França i Espanya, es va constituir amb el
propòsit de facilitar un procés de negociació entre el Govern i l' ELN. ELN, 21/04/04.

El President, A.Uribe, anuncia que prioritza el rescat militar de les persones segrestades per la guerrilla de
les FARC en detriment d'un possible acord humanitari . Miami Herald, 19/04/04.

Amnistia Internacional denuncia que el Govern ha convertit el departament petrolier d'Arauca  en un
laboratori de guerra on assaja -amb el suport de grups paramilitars i dels EEUU- moltes de les seves
polítiques de seguretat que formen part de la seva estratègia de seguretat democràtica. Aquestes accions
ha dut a un increment de es violacions dels DH, que se suma a l'increment de violacions del DIH per part
dels grups guerrillers que fan presència en la zona. AI, 20/04/04.

El sindicat petrolier USO inicia una vaga general  en protesta per la privatització de l'empresa estatal
Ecopetrol  i per la pèrdua dels drets laborals dels treballadors. El Ministeri de la Protecció Social ha
declarat il·legal la vaga, per la qual cosa l'empresa quieta facultada per a ordenar sancions contra els
treballadors. El Tiempo, 22/04/04.
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