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Segons l'Observatorio de Minas Antipersonales (organisme depenent del Govern), un terme 
mitjà de dues persones moren diàriament víctimes de mines antipersonals. L'observatori 
calcula que hi ha unes 100.000 mines instal·lades, sobre 38% del territori nacional. Colòmbia 
va ratificar el 2001 el Conveni d'Ottawa i aspira a eliminar les mines en 2005. El Espectador, 
06/06/03.  
 
Un total de 10.000 soldados campesinos ingressen a files de l'exèrcit per a vigilar 278 
municipis dels 1098 que té el país. Els uniformats són part d'un dels programes estrella del 
President A.Uribe, àmpliament qüestionat per organismes de defensa de DH per implicar la 
població civil en el conflicte. El Espectador 06/06/03.  
 
El President A.Uribe assisteix personalment a una audiència celebrada en la Cort 
Constitucional, per a defensar el seu projecte de referend sobre una reforma constitucional. 
És la primera vegada en la història de Colòmbia que un president intervé en una audiència de 
la Cort Constitucional. Pel seu costat, el Congrés també promou una reforma política que busca 
acabar amb la corrupció amb mesures que, no obstant això, són qüestionades pel Govern. El 
Espectador, 05/06/03.  
 
A menys de 10 dies que se signin els primers acords entre el Govern i les Autodefensas Unidas 
de Colombia per a la desmobilització de mil homes, s'agreugen els enfrontaments entre 
faccions dels grups paramilitars. Fruit d'aquests enfrontaments, un dels grups paramilitars 
suspén indefinidament la desmobilització de cent menors d'edat que estava prevista per a 
aquesta setmana. El Tiempo, 04/06/03.  
 
La guerrilla de l'ELN està disposada a reprendre els contactes de caràcter humanitari amb els 
alcaldes de l'orient del departament d' Antioquia, una de les regions més  afectades pels 
enfrontaments armats. Els municipis d'aquesta regió han conformat una Assemblea Constituent 
que busca afavorir la construcció de pau i desenvolupament a partir d'un treball participatiu i 
incloent. Per a aquesta tasca han demanat permís al Govern per a realitzar diàlegs regionals, 
tant amb les guerrilles com amb els paramilitars. El Colombiano, 05/06/03.  
 
Mor assassinat en la ciutat de Cúcuta Tirso Vélez, membre fundador de la Red Nacional de 
Iniciativas para la Paz y contra la Guerra (Redepaz). Vélez, de 48 anys, aspirant a la 
Governació del departament de Nord de Santander i membre del Consejo Nacional de Paz, 
havia destacat per la labor en defensa dels drets humans i per la construcció de pau en el país. 
El Tiempo, 05/06/03.  
 
 
COLÒMBIA - Estats Units  
 
EU inclou a dirigents de les FARC i dels paramilitars en la seva llista de narcotraficants, 
qualificant-los de "caps" de colles de narcotràfic, després de considerar que són una amenaça 
per a la seguretat nacional. Per altre costat el vicepresident de Colòmbia, F. Santos, afirma a 
Washington que el 50% dels conreus de coca seran eliminats abans de finalitzar el present any 
i que l'eradicació serà total l'any 2006. No obstant això l'Oficina de la Contraloria General del 
Congrés nord-americà alerta que els EU hauran de seguir aportant 230 milions de USD a partir 
del 2006 per la capacitat limitada de l'Estat colombià. També qüestiona als departaments 
d'Estat i de Defensa de EU per no tenir estimacions dels costos d'intervenció i per no definir el 
seu paper futur a Colòmbia. Financial Times i El Espectador, 03/06/03; El Tiempo, 05/06/03.  
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