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L'informe anual de l'Oficina a Colòmbia de l'Alt Co missionat de les NU per als DH  mostra que durant l'any
2003 els grups armats il·legals -FARC, ELN, AUC- no van acatar en gens ni mica les recomanacions de l'Alt
Comissionat d'observança del dret internacional humanitari i del respecte als DH i van continuar perpetrant
homicidis en persones protegides, preses d'ostatges, desplaçaments forçats, reclutament de menors i sembra de
mines antipersonals. Per la seva banda, l'informe també destaca que el grau d'implementació de les
recomanacions per part de l'Estat no va ser uniforme i mostra la seva preocupació per la falta d'enfortiment de
l'Estat de dret i les seves institucions. Malgrat una important disminució de diversos indicadors de violació dels
DH, l'informe anota l'augment de denúncies de detencions arbitràries o il·legals, de desaparicions forçades,
d'execucions extrajudicials, de violacions al degut procés i a la intimitat i de tortures i maltractaments. Els drets
econòmics, socials i culturals van continuar sent afectats per la gran escletxa en la distribució de la riquesa,
l'extremen pobresa, l'exclusió i la injustícia social. L'informe formula, igual que l'any anterior i amb les
actualitzacions pertinents, 27 recomanacions concretes i prioritàries per a l'any 2004. OACNUDH, 10/03/04.
http://www.hchr.org.co/

Un informe de l'International Crisis Group (ICG) assenyala que el disseny d'una bona estratègia de negociació
d'un acord humanitari  amb la guerrilla de les FARC podria constituir el primer pas per a una negociació més
àmplia sobre el conflicte armat. El ICG insta al Govern colombià a prendre la iniciativa i a autoritzar a l'Església
Catòlica a facilitar aquest acord, conjuntament amb NU. L'ICG també assenyala que no poden ser alliberats
aquells membres de les FARC que hagin comès crims contra la humanitat i que el Govern necessita garanties
que les persones alliberades no tornaran  a la lluita armada. ICG/, 08/03/04
http/://www.crisisweb/.org//home//index/.cfm/?aneu=2535&l=1

El Secretari de l'OEA, C.Gaviria, denuncia l'entrada a Colòmbia de 45.000 armes de foc il·legals  a l'any i
demana l'establiment de lleis uniformes per a la regulació del comerç d'armes lleugeres. Aquesta petició es
realitza en el marc de la 1ª Conferència Interamericana contra la Fabricació i el Tràfic Il·lícit d'Armes de Foc
(CIFTA), celebrada a Bogotá. El Tiempo, 08/03/04; El Colombiano, 09/03/04; BBC, 10/03/04.

Un estudi de les FFAA revela que un de cada tres soldats morts aquest any a Colòmbia ha estat víctimes de les
mines antipersona , així com un de cada dos militars ferits. El Colombiano, 06/03/04.

El Bloc Central Bolívar dels paramilitars  promet retirar 1.500 homes de la regió del Magdalena Medio a partir del
14 de març. Per la seva banda, la direcció de les Autodefenses Unides de Colòmbia fa públiques les seves
condicions per a mantenir i avançar en el procés de negociació amb el Govern. D'altra banda, un jutge condemna
al dirigent paramilitar, C.Castaño, a 38 anys de presó per haver induït l'assassinat de l'humorista i periodista
J.Garzón, l'any 1999. CIDAN, 07/03/04; El Tiempo, 08/03/04; El Espectador, 11/03/04.

El Fons de Desenvolupament de l'ONU per a la Dona (Unifem) obre una oficina a Colòmbia per a enfortir el
paper de les dones en la construcció de pau i vetllar pels drets i la protecció de la dona. El Tiempo, 10/03/04.

La Procuradoría General de la Nación insta al president del Govern, A.Uribe, a complir amb els compromissos
governamentals amb la població desplaçada  assenyalats en una sentència de la Cort Constitucional. Els
compromissos inclouen revisar el diagnòstic de la situació actual, el cronograma d'actuació, el pla de
contingència i el pla d'acció, així com una major coordinació entre entitats estatals. El Espectador, 18/03/04.

L'alt funcionari del Programa Mundial d'Aliments, JJ.Graisse, expressa la seva preocupació pels més de dos
milions d'IDP, després d'una visita de cinc dies a Colòmbia. El 80% dels IDP tenen un accés deficitari a
l'alimentació . UN, 16/03/04.

El relator per als drets indígenes  de NU, R.Stavenhagen, qualifica com preocupant, dramàtica i crítica la situació
d'aquestes comunitats a Colòmbia a causa de les accions dels grups armats il·legals, delinqüencials i de les
FFMM. Així mateix denuncia la falta de seguretat i de garanties educacionals i de salut de les poblacions
indígenes. Colprensa, 17/03/04.

La Red Nacional de Iniciativas por la Paz y Contra la Guerra (REDEPAZ) celebra el seu desè aniversari. El
Tiempo, 16/03/04.

ESPANYA - COLÒMBIA : El nou govern espanyol anuncia una revisió dels mecanismes de cooperació militar
acordats entre Espanya i Colòmbia fa un any. El Tiempo, 16/03/04.
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