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El Govern i els paramilitars de les AUC arriben a un acord per a iniciar negociacions  de pau, que inclou
la concentració dels caps paramilitars i un cos de seguretat de 400 persones en el municipi de Santa Fé del
Ralito. Mentre el Govern estudia les possibilitats de no extraditar a EEUU els dirigents que es
desmobilitzen, el fiscal general de la Nació, L.C.Osorio, reitera que les ordres d'extradició no tindran efecte
mentre els paramilitars es trobin concentrats en la Zona d'Ubicació. Així mateix, el fiscal preveu que
integrants de les AUC que estiguin presos i puguin ser requerits pels seus caps per a integrar la taula de
negociació, puguin beneficiar-se amb la suspensió de penes. Per la seva banda, les AUC proposen tres
noves zones de concentració en el Bajo Cauca, Magdalena Medio i Eje Cafetero. El Tiempo, 13,15 i
19/05/04; El Colombiano, 19/05/04.

L'Alt Comissionat de Pau, L.C.Restrepo, afirma que Colòmbia necessita uns 150 milions d'USD en ajuda
internacional per a plantar cara al cost de desmobilitzar  a 15-20.000 paramilitars. El cost per persona del
procés està estimat en poc més de 7.000 USD, que inclouen classes de rehabilitació per a la prevenció de
la tornada a les armes. El Govern té com objectiu la desmobilització de 5.000 membres de les AUC aquest
any. Reuters, 19/05/04; El Tiempo, 20/05/04.

L'Assessor del SG de l'OEA  lamenta en la presentació al Consell Permanent del primer informe d'activitats
de la missió de suport al procés de pau a Colòmbia la manca de recursos  bàsics per al seu funcionament
logístic. Així mateix afirma que per normes legals existents a Colòmbia, no s'ha destruït encara l'armament
lliurat pels paramilitars desmobilitzats fins la data. L'OEA també està iniciant un treball per a tenir presència
en les comunitats indígenes afectades per la violència. OEA, 17/05/04.

El sotssecretari general de l'ONU per a assumptes humanitaris, J.Egeland, afirma en una visita de cinc dies
a Colòmbia que el desplaçament forçat i la pobresa extrema deixen a Colòmbia com la catàstrofe
humanitària  més dramàtica de l'hemisferi occidental. Egeland denuncia que la població civil ha passat de
patir els danys colaterals del conflicte a convertir-se en el blanc de la guerra i urgeix a les parts enfrontades
a la humanizació del conflicte (alliberament de les persones segrestades, abandó de l'ús de mines
antipersones, etc.). Segons el sotssecretari, el conflicte no té solució militar i defensa el reinici de
negociacions de pau. El Tiempo, 08/05/04; El Espectador, 10/05/04.

El govern decideix postergar la tramitació del projecte d'alternativitat penal  fins el segon semestre de
l'any. El Tiempo, 09/05/04.

El Departament Nacional de Planeació anuncia una reducció dels segrests  en un 45,9%, dels atacs
terroristes en un 21,1%, de les massacres en un 35% i dels homicidis en un 13,5% en el primer trimestre
de l'any 2004, en relació amb mateix període de l'any anterior. Així mateix indica un important augment en
les captures i dels morts en combat de paramilitars. El Espectador, 07/05/04.

L'Asociación de Cabildos Indígenes del Norte del Cauca li demana al SG de l'ONU, K.Annan, que declari la
Guàrdia Indígena  com Agent Internacional de Pau. La Guàrdia Indígena paez, integrada per 8.000
persones, ha liderat accions de resistència noviolenta contra els diferents grups armats. El Tiempo,
19/05/04.

L'Alt Comissionat de Pau, L.C.Restrepo, mostra una renovada flexibilitat davant les condicions necessàries
perquè l'Església gestioni un acord humanitari , admetent la possibilitat d'un alliberament gradual de les
persones segrestades per la guerrilla de les FARC. El Tiempo, 14/05/04.

El president de l'ONG CODHES, J,Rojas, rep  a Nova York el Humanitarian Award pel seu treball en
defensa dels DH de la gent desplaçada a Colòmbia, en una cerimònia a la qual assisteix l'Alt Comissionat
de NU per als Refugiats, R.Lubbers. En el seu discurs, Rojas denuncia que es gasten més d'onze milions
de USD diaris per a sostenir la guerra. El Tiempo, 17/05/04.

La Comunitat de Pau de San José de Apartadó  guanya una acció judicial que obliga a l'Exèrcit a brindar-
los protecció especial. Des de 1997, quan la comunitat es va negar a col·laborar amb les guerrilles, els
paramilitars i l'Exèrcit, els actors armats han assassinat a 130 dels seus membres. El Tiempo, 18/05/04.
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COLÒMBIA - EQUADOR - PERÚ - EEUU : Comencen a Cartagena d'Índies les negociacions entre els
països andins (Colòmbia, Equador, Perú) i EEUU sobre el Tractat de Lliure Comerç  (TLC). Les reunions
es portaran a terme mensualment durant els pròxims vuit o nou mesos. Bolívia possiblement es vinculi al
procés més endavant, mentre que Veneçuela prefereix no prendre part del mateix. Coincidint amb l'inici de
les negociacions, les centrals sindicals de Colòmbia organitzen una vaga i múltiples manifestacions en
protesta contra el TLC i contra el procés de privatització de l'empresa estatal de petroli, Ecopetrol. El
Tiempo, El Espectador, 19 i 20/05/04.


