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Les FARC demanen al govern un àrea de seguretat vigent per 72 hores en una població del departament 
del Caquetá previ al aquarterament de l'Exèrcit, per a negociar directament el bescanvi. Això posa en 
dubte el Pla Patriota que, amb el suport d'EEUU, actua en la zona amb uns 15.000 homes com ofensiva 
contra les FARC, aconseguint en la seva primera fase, segons el govern, resultats reeixits en la 
reducció de la capacitat militar d'aquest actor armat. El Tiempo 5, 6,8/09/04.  
 
En el marc de la setmana per la pau, sectors civils i familiars dels segrestats realitzen una audiència 
pública humanitària en el Congrés on insisteixen en la urgència de la signatura d'acords 
humanitaris i inicien una campanya nacional de recol·lecció de signatures al seu favor. Així mateix 
les Ong presenten un balanç de la administració del President  Uribe en la qual qüestionen la seva 
reelecció i discrepen amb el govern en l'avanç en drets humans durant aquest segon any. El Tiempo. 
4,6,9/09/04. EL Espectador. 5/09/04.  
 
S'instal·la la Comissió Humanitària de Antioquia amb el pronunciament positiu per part del  ELN i de 
les AUC, que busca acostaments amb els grups armats per al desminat del departament i, al seu 
torn, contribuir amb acords humanitaris que disminueixin la intensitat del conflicte armat i la negociació 
política del mateix,  sempre en coordinació amb el Govern Nacional. El Tiempo 3/09/04.  
 
Les FARC alliberen a l'alcalde i l'exalcalde de Toribío del departament de Cauca després que entorn a 
400 indígenes paeces emprenguessin la seva recerca per la zona del plagi. El Espectador. 8/9/04. El 
Tiempo 9/9/04.  
 
Fiscalia ordena la captura de tres militars per la mort de tres sindicalistes en Arauca i el govern 
assumeix la seva equivocació al defensar  la versió de l'Exèrcit de que els tres havien mort enmig de 
combats. El Tiempo 7/09/04. El Espectador 8/09/04.  
 
EU-COLÒMBIA.  
 
El delegat de la OEA i la Ministra d'Afers Exteriors de Colòmbia, en la seva  gira per la Comissió 
Europea, Luxemburg, Regne Unit, Holanda i Espanya, aconsegueixen el suport polític europeu del 
procés de desmobilització dels paramilitars sempre que es garanteixi la superació de la impunitat i 
respectin els drets de les víctimes. Al seu torn la Ministra convida als seus homòlegs europeus a 
verificar els resultats positius del seu govern al febrer del 2005 arran de la celebració de la Taula de 
Donants a Cartagena. El Tiempo 6/09/04. El País 7/09/04. Miami Herald 8/09/04.  
 
 
ESPANYA-COLÒMBIA.  
 
El Ministre de Relacions Exteriors Espanyol confirma el manteniment de la cooperació en defensa 
amb Colòmbia que es concretarà durant la pròxima visita del Ministre de Defensa , José Bono, 
aquest país entre els dies 21 i 22 de setembre. Al seu torn  AI demana al Govern Espanyol contemplar 
el compliment de les recomanacions de Nacions Unides en el marc global de relacions amb 
Colòmbia. El Tiempo. 7/09/04. El Colombiano 6/9/04.  
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El govern colombià autoritza l'extradició cap a Estats Units del primer paramilitar acusat de 
terrorisme en l'estranger. El Tiempo. 6/09/04.  
 


