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resum setmanal de notícies sobre el conflicte armat i la construcció de pau
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Se supera la crisi de la taula de negociació entre el govern i les AUC desencadenada per l'exigència de
l'Alt Comissionat per a la Pau de desmobilització total dels combatents abans del 2005 i aguditzada
després de la difusió tergiversada d'informació que delatava a l'Alt Comissionat d'oferir la no extradició
dels paramilitars a Estats Units on són reclamats per narcotràfic. El govern ratifica la confiança en l'Alt
Comissionat de Paz i S. Mancuso es reincorpora, de nou, en la negociació de pau. L'estat major
negociador de les autodefenses de Colòmbia admet fisures dintre de les AUC per falta de contacte amb
els seus respectius fronts i assumeix la desmobilització i desarmament del major contingent de
combatents de la història del país. El Tiempo, 24,28,30/09/04. El País 28/09/04.

El Ministre de l'Interior, S. Pretelt i l'ambaixador d'Estats Units, W. Wood envien un senyal de tranquil·litat
a Santa Fe de Ralito al ratificar que no es capturaria ni extraditaria a cap dels negociadors mentre el
procés de pau es mantingui. D'altra banda, el govern autoritza l'extradició del cap paramilitar, JC Sierra,
del Front Herois de Granada (orient d’Antioquia) considerat per EEUU com un dels 104 narcotraficants
majors del món. JC Sierra, desmovilitzat en Santa Fe de Ralito, no consta entre els 14 negociadors de la
taula de pau amb el govern. El Tiempo, 28/9-1/10/04

El govern llança una ofensiva a les Autodefenses Camperoles del Casanare situades en els plans
reduint-les a prop d'un 70%. El Tiempo, 30/09/04
 
Tres mitjans de comunicació informen sobre l'avanç paramilitar del país trobant-se infiltrats en els àmbits
polític, social i econòmic del país. Mentre, policia i forces militars neguen tal fenomen. En aquesta
controvèrsia, Alternativa Democràtica sol·licita a la Cort Suprema de Justícia investigar nexes de
congresistes amb paramilitars. El Tiempo 27,30/09/04

Els expresidents liberals proposen al Govern i les FARC una zona alliberada temporal de màxim 30 dies
precedida per una zona d'assegurament que animi a avançar una negociació discreta, ràpida i segura. Al
seu torn, la Central Obrera Cgtd planteja crear una comissió composta per l'Església, les famílies de
segrestats, congresistes, centrals obreres i Oficina del Comissionat per a estudiar una política de
beneficis als guerrillers detinguts que creu condicions per a l'intercanvi. El Tiempo 30/09/04.

El Grup de Crisi Internacional insta a Colòmbia a cooperar amb els seus països veïns Equador i
Veneçuela en matèria de seguretat integral, polítiques de desenvolupament i d'atenció de la població
desplaçada d'aquestes zones si és que vol resoldre el conflicte armat. El Colombiano. 1/10/04.

El partit Comunista xilè atén la sol·licitud de visita de dirigents de les FARC on exposen la seva difícil
situació per a aconseguir instal·lar la pau en la greu situació que travessa el país. Al seu torn, el DAS
denuncia que les FARC manté nexes amb sectors d'Argentina, Xile i diverses nacions centroamericanes.
El Tiempo. 39/09/04. 

L'Organització Nacional Indígena denuncia el confinament que sofreix el grup indígena Embera Katio per
combats entre les Forces Militars i les FARC en Tierralta (Còrdova) iniciats fa una setmana i la
inexistència de resposta davant l'alerta primerenca efectivada. El Tiempo 28/09/04. El Colombiano
1/10/04.
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El govern colombià anuncia la reunió de països donants que se celebrarà els dia 3 i 4 febrer a Cartagena
d'Índies per a avaluar els programes d'ajuda i fer seguiment als acords de la reunió de Londres realitzada
en el 2003 on es van determinar 6 blocs de cooperació i es va insistir en el compliment per part del
govern colombià de les recomanacions en drets humans de Nacions Unides. Al seu torn informa que els
desemborsos dels països donants passaran de 300 a 400 milions de dòlars en el 2005. El Tiempo
1/10/09


