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Assassinat el comandant del Bloc Centauros, M. Arroyabe, últim grup paramilitar sentat en la taula de 
negociació, al sortir de Santa Fe de Ralito amb autorització del govern per congregar als seus homes i 
iniciar la desmobilització i desarmament. Fiscalia maneja diverses hipòtesis sobre l'autoria del crim a 
pesar que la més precisa apunta a disputes internes del mateix Bloc Centauros. El País 22/09/04. El 
Espectador 21, 23/09/04. El Tiempo 21, 22, 23/09/04. 
  
La fiscalia allibera al director de l'Associació Indígena del Cauca, A. Alcibíades Escué, al no trobar 
merit suficients per a la seva detenció sota el càrrec d'un supòsit desviament a un grup paramilitar de 
fons destinats a la salut pública. L’acompanyament rebut per 89 governadors indígenes i 400 
membres de la Guarda Indígena influeix en aquesta presa de decisió, així com la mobilització de més 
de 60 mil indígenes que durant nou dies van marxar des del Cauca a la ciutat de Cali on finalitzen 
celebrant el primer congrés indígena popular en rebuig a les violències directes, culturals i estructurals 
que sofreix el poble indígena Colombià. El Tiempo 21/09/04. Fundación Hemera 21/09/04. El Espectador 
20/09/04.  
 
El Fons de Població de les Nacions Unides adverteix a Colòmbia que, si bé ha avançat en la 
construcció de normes per a millorar el benestar de la població, falta un llarg camí per a aconseguir la 
seva implementació a nivell local i municipal, especialment en relació a la salut sexual i reproductiva. 
El Tiempo. 15/09/04. 
  
Segons estadístiques d’organismes governamentals i no governamentals el bloqueig i confinament 
de població s'han convertit en armes de guerra que usen els diferents grups irregulars i l'exèrcit com 
estratègia de control de la població i del territori amb la finalitat d'apropiar-se de les seves terres i 
dels corredors de mobilitat cap a rereguarda o regions riques de producció il·lícita o lícita. El conflicte 
armat té assetjats per fam a 70 pobles de nou departaments. El Tiempo 20/09/04. 
  
Els indígenes Uwa d’Arauca, sol·liciten capacitació jurídica, tècnica i política a Ecopetrol en la 
consulta prèvia realitzada per tal empresa abans d'iniciar les seves activitats extractores en els seus 
territoris. Fundación Hemera 17/9/04.  
 
El Ministre de Defensa espanyol, J.Bono, una delegació de parlamentaris i representants militars 
espanyols visiten Colòmbia amb la finalitat d'oficialitzar el lliurament de dos avions per a ús de 
transport mèdic. Aquesta donació pren el lloc de la cancel·lació de la venda de 40 tancs de guerra que 
el govern anterior espanyol havia acordat amb Colòmbia. D’aquesta forma,  l'actual govern espanyol 
expressa el seu compromís amb la pau a Colòmbia i evita ser un referencial armamentístic. El 
Espectador 23/09/04 
  
El govern veneçolà anuncia un major control de la zona fronterera amb Colòmbia després de 
l'assassinat de cinc militars i una enginyera petroliera veneçolana i, la troballa de sis cadàvers propers al 
lloc de l'anterior assassinat a cinquanta quilòmetres de la frontera amb Colòmbia. S'atribueix la seva 
autoria a un grup armat irregular colombià encara desconegut. El Tiempo 19/09/04. El Espectador 
20,22,23/09/04.  
 
Suècia dóna suport la complexa Missió de l'Organització d'Estats Americans de verificació del 
cessament d'hostilitats i desmobilització dels grups paramilitars en negociació amb el govern, a pesar de 
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la preocupació de la Unión Europa per les poques garanties de superació de la impunitat que 
ofereix aquest procés. El Tiempo. 20/09/04.  
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