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El president del Senat, L.H.Gómez, proposa que el Congrés sigui la seu de la Convenció Nacional que 
vol promoure l'escamot de l'ELN en el marc d'unes possibles negociacions de pau amb el Govern. El 
Tiempo, 21/07/04.  
 
El Consell d'Estat ordena al President, A.Uribe, que convoqui en el menor termini de temps possible, al 
Consejo Nacional de Paz, per considerar que és una institució de l'Estat que ha romàs inactiva des l'any 
2001. El Colombiano, 23/07/04.  
 
La guerrilla de les FARC afirma que no està disposada a iniciar un procés de pau amb l'actual Govern 
colombià. FARC, 20/07/04.  
 
En una sentència que no pot ser apel·lada, la Cort Interamericana de DH emet una sentència que 
condemna a l'Estat a assumir la seva responsabilitat en la massacre de 19 comerciants en 1987, 
presumptament a les mans de grups paramilitars. És la tercera vegada en la història que la Cort 
Interamericana condemna a l'Estat colombià. El Tiempo, 22/07/04.  
 
En el seu informe sobre la política social de l'any 2003, la Contraloría alerta sobre l'increment de la 
pobresa, la deterioració de la qualitat de l'ocupació i la persistència dels problemes de salut i educació. 
El Temps, 17/07/04.  
 
ACNUR està realitzant una labor d'acompanyament en el retorn a les seves terres de més de 1.200 
indígenes Emberas que van ser desplaçats el passat mes de març per l'enfrontament entre grups 
armats irregulars en el departament de Chocó, prop de la frontera amb Panamà. ACNUR insta a les 
autoritats colombianes a donar major atenció a la seguretat d'aquestes comunitats Emberas, i els ha 
sol·licitat que els assegurin el lliurament de l'ajuda promesa. ACNUR, 20/07/04.  
 
El Partit liberal, diverses agrupacions polítiques d'esquerra i els principals sindicats del país acorden 
iniciar una campanya conjunta en contra de la iniciativa de reforma de la Constitució que promou el 
President, A.Uribe, per a poder-se tornar a presentar en les pròximes eleccions presidencials. El Tiempo, 
22/07/04.  
 
 
REGNE UNIT - COLÒMBIA: El ministre de la Cancelleria britànica, B.Rammell, afirma que el Govern 
mantindrà l'assistència militar britànica a Colòmbia a pesar de les crítiques d'un nombrós grup de 
parlamentaris i de les preocupacions del propi Govern britànic sobre els abusos als DH a Colòmbia. El 
Tiempo, 20/07/04.  
 
EEUU - COLÒMBIA: EEUU demana en extradició al cap paramilitar "Jorge 40", un dels membres de 
l'equip de negociació amb el Govern. Almenys altres tres negociadors paramilitars estan en la "llista de 
grans narcotraficants" d'EEUU, encara que no s'ha formalitzat la sol·licitud d'extradició. El Tiempo, 
16/07/04.  
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