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El President de Colòmbia, A Uribe remou la discussió sobre el passat procés de pau amb el
grup armat M-19 al declarar que al 1985 es van prendre el Palau de Justícia amb l'ajuda del
narcotràfic. Aquesta declaració aixeca controvèrsia al donar-se en l'actual escenari de
negociacions amb els grups paramilitars, la qual cosa activa al representant G. Petro, exmilitant del
M-19 i actual president del Polo Democràtic Independent, a la realització d'un debat en el
Congrés amb la finalitat d'esclarir els fets sobre la presa del Palau de Justícia. En 1990 el M-
19 va signar l'acord de pau que va implicar per una banda, la desmobilització d'uns 8000 homes als
quals se'ls va concedir l'indult i, per una altre, la celebració de l'Assemblea Nacional Constituent de
1991 que va promulgar l'actual Constitució del país. El Tiempo, 07/10/04, El Colombiano, 07/10/04. 

Informe de la Defensoria del Poble consigna 342 denúncies de violació al cessament unilateral
de les AUC així com denúncia que el Bloc Nutibara reprèn les armes sota el nom de Bloc
Herois de Granada de les AUC . Insta al govern i a aquest grup armat a debatre amb urgència el
tema en la taula de diàleg perquè es prenguin els correctius necessaris, a la OEA per a la millora
dels seus instruments de verificació i a la Fiscalia General quant a una major efectivitat del
procediment d'esclariment dels fets i establiment de responsabilitats. El Tiempo, 02/10/04. 

El govern captura a 14 persones que van ingressar 15.000 milions de dòlars producte del
narcotràfic al Bloc Centauros dels Paramilitars. Entre elles consten gerents de signatures
comercials, actius de borsa i un funcionari de l'Adreça d'Impostos i Duanes Nacionals. La maniobra
financera va ser efectuada a través de diverses empreses nacionals que rebien consignacions de
l'exterior. El Tiempo, 01/10/04. 

Tant el Comissionat de Paz L. C. Restrepo, com el representant de l'església catòlica, Monsenyor
A. Castro reconeixen que no hi ha avanços en l'acord humanitari amb les FARC. Si bé el
primer continua insistint a utilitzar internet en l'avanç de diàlegs per a un possible acord, el segon
proposar una possible trobada en una zona fronterera o fora del país. Ambdues propostes
pretenen superar el debat de l'aclarida d'un àrea desmilitaritzada per un temps limitat com
exigeixen les FARC. El Tiempo, 5,6/10/04. 

Exèrcit captura al cap del front 24 de les FARC i integrant de l'estat major del Bloc del
Magdalena Mig d'aquest grup. Al seu torn, el Tribunal Superior de Pasto, si la Cort Suprema de
Justícia aprova, ordena la llibertat del guerriller de les FARC, Y. Arteta, per no obtenir-se proves
en la seva última acusació de coautoria d'homicidi. És considerat, després de S. Trinitat, el
principal ideòleg i estrateg militar de les FARC reclòs a la presó des de 1996 . El Tiempo, 06/10/04.

Organització Internacional per a Migracions alerta per l'augment de nens combatents en el
país apel·lant a les autoritats i societat civil a actuar per a superar els seus factors desencadenants.
El Tiempo, 06/10/04. 

S'inicia el Seminari Internacional disminució de la violència i el crim a través de la reducció
en port i tinença d'armes organitzat per l'Ajuntament de Medellín i el Programa de Nacions
Unides per al Desenvolupament. El Tiempo, 06/10/09. PNUD, 08/10/09. 
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