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L'informe anual d'Amnistia Internacional  reconeix la disminució d'alguns indicadors de violència
(segrests, desplaçamaments forçats), però alerta sobre el fet que tots els participants en el conflicte
armat segueixen cometent abusos greus i generalitzats contra els Drets Humans i infraccions del DIH
en tot el país. L'informe denuncia que les forces de seguretat van intensificar la seva campanya per a
menyscabar la legitimitat dels defensors de DH, els activistes a favor de la pau i els sindicalistes,
coincidint amb amenaces paramilitars contra aquests grups. http://www.amnistiainternacional.org/,
25/05/04.

El Secretari General de NU, K.Annan, adreça un missatge a la reunió de llançament del Global
Compact a Colòmbia, recordant la responsabilitat , així com la influència potencial que tenen les
empreses privades  en la recerca de solucions al conflicte armat. Reliefweb, 27/05/04.

El grup guerriller de les FARC compleix 40 anys  des de la seva fundació. El president de la
Conferència Episcopal insta a la guerrilla a celebrar el seu aniversari buscant la transició de l'actual
compromís violent al compromís polític. El Tiempo, 26/05/04.

Les Autodefenses Unides de Colòmbia (AUC) emeten un comunicat amb sis principis per a continuar
amb l'actual procés de negociació, que busca incrementar el contingut polític de les negociacions i
aconseguir una major implicació internacional en el procés. AUC, 25/05/04.

Un balanç de la desmobilització  del passat mes de novembre del grup de 868 paramilitars, indica
que el 90% han aconseguit treball, però alerta que 21 d'ells està detingut i 265 estan sent investigats
judicialment. El Tiempo, 27/05/04.

Després de 35 dies de vaga la Unión Sindical Obrera  i el Govern arriben a un acord sobre el futur
de l'empresa estatal de petrolis Ecopetrol. ÚSO, El Tiempo, 26/05/04.

ACNUR dóna suport a centenars d'indígenes  de l'ètnia Wayúu que van ser forçats a fugir  cap a
Veneçuela després d'una incursió paramilitar en la comunitat de Bahía Portete. ACNUR, 21/05/04.

Un jutge  de Medellín condemna  a diversos anys de presó i a la suspensió de drets polítics a
diversos dirigents de la guerrilla de l'ELN  per la seva responsabilitat en l'atemptat de Machuca, l'any
1998, on van morir 84 persones. El Tiempo, 26/05/04.

El Tribunal  Administratiu d'Arauca condemna a la Nació  a pagar 2.000 milions de pesos a les
víctimes de la bomba que la Força Aèria Colombiana va llançar sobre el poblat de Santo Domingo en
1988 i que va causar 18 morts. El Tiempo, 25/05/04.

Davant l'assassinat , per part de l'exèrcit, de dos indígenes , i en exercici dels seus drets i
responsabilitats, l'autoritat del nord del Cauca, Cxab Wala Kiwe-ACIN, resol no col·laborar amb la
justícia ordinària i assumir la responsabilitat d'Autoritat Tradicional en  els processos d'investigació,
sanció i correcció que correspongui. ACIN, 26/05/04.

COLÒMBIA - ESPANYA, VENEÇUELA : El ministre de Defensa d'Espanya, J.Bono, assegura que
donarà suport la lluita antiterrorista empresa pel govern de Colòmbia, però no per això donarà suport
l'increment d'armament a Colòmbia com els tancs AMX-30 venuts per l'anterior executiu espanyol.
D'altra banda, Veneçuela està pressionant a Espanya per a cancel·lar aquesta venda de tancs , al
mateix temps que s'embarca en un programa d'adquisició d'armament (vehicles, míssils) per a
equilibrar la balança militar amb Colòmbia. El Espectador, Financial Times, 26/05/04.

COLÒMBIA - ESPANYA : En la visita  a Espanya, el president de Colòmbia, A.Uribe , aconsegueix
una bona interlocució amb els empresaris espanyols, així com els compromisos d'Espanya d' acturar
com ambaixadors de Colòmbia davant la UE i de reunir una comissió bilateral que discuteixi el tema
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migratori. El ministre espanyol d' AAEE, M.A.Moratinos , anuncia una visita a Colòmbia  el pròxim
mes de juny. El Tiempo, 24/05/04.


