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L'església catòlica i la Comissió de Conciliació transmeten a Francisco Galán, portaveu del ELN
pres, la voluntat del govern d'iniciar la negociació si aquest grup armat declara una treva a la qual
també aquest primer s'acolliria. D'altra banda, Mèxic designa a un facilitador amb la intenció d'un
cessament d'hostilitats amb garantia internacional, com primer pas cap a un procés de pau amb
aquest grup. Segons la “Fundación País Libre”, el ELN té segrestades a 391 persones a Colòmbia.
El Tiempo 8,10/6/04, El Espectador 8/10/04.

El delegat de la OEA, amb funcions d'acompanyament, verificació i seguiment internacional del
procés de pau amb les Autodefenses, anuncia l'inici de la verificació del cessament al foc d'aquest
grup quan es concentri en Santa Fe de Ralito (Còrdova) i, l'obertura de cinc oficines situades en les
regions en les quals operen les AUC al servei d'aquesta missió. Al seu torn, la OEA ofereix la seva
contribució al procés de pau amb tots els actors armats en els processos de desmobilització,
reinserció i verificació del cessament al foc. El Espectador 9,10/6/04. El Tiempo 9/6/04.

Mentre que en la Plenària de la Càmera es porta a terme l'últim debat a la llei que reglamenta
l'Estatut Antiterrorista, la Plenària del Senat aprova els 550 articles del Codi de Procediment Penal
convertint-se en la columna vertebral del nou sistema acusatori a partir de l'any 2005. L'”Asamblea
Permanente de la Societad Civil por la Paz”, organitzacions de drets humans i representants del
Polo Democrático alerten davant un possible detriment dels drets humans a causa de les facultats
de policia judicial que aquest nou marc jurídic atorga a les Força Militars i de Policia permetent-los
realitzar, allanaments, intercepcions de comunicació i correspondència, detencions a ciutadans
sense prèvia ordre judicial, així com l'absolució de certs crims. El Tiempo 9/6/04. El Colombiano
10/6/04. Codhes11/6/04.

Segons el Comitè Internacional de la Creu Roja en el seu últim informe anual, la infracció al principi
de distinció entre combatents i no combatents i l'augment de bloquejos a poblacions, van aguditzar
la crisi humanitària en el país durant l'any 2003 . El Colombiano 10/6/04.

L'Ajuntament de Uribia, la Governació de La Guajira, la Fiscalia, la Força Pública i organismes
d'assistència humanitària treballen per a coordinar el retorn de més de 600 indígenes wayuu,
especialment dones, ancians i nens que es van veure obligats a fugir per massacre paramilitar el
mes passat. El Tiempo 8/6/04.

Segons la Federació Colombiana de Municipis (FCM) hi ha 63 alcaldes amenaçats, un  assassinat i
tres víctimes d'atemptats sis mesos després d'haver començat el seu període de mandat. El
Tiempo 9/6/04.

COLÒMBIA-EU.

La Fundació Goldman de nord-america atorga un premi a Líbia Grueso, fundadora del Procés de
Comunitats Negres (PCN) a Colòmbia i, una de les promotores de la Llei 70 (reconeixement oficial
dels grups afro-descendents amb drets culturals i territorials en la zona que han habitat
ancestralment), per embargar projectes miners contaminants i detenir el replantejament de la
construcció d'un "poliducte" per a gas natural, gasolina i combustible dièsel (gasoli) que anava a
travessar i posar en risc l'ecosistema i l'autonomia de comunitats negres de la zona del
pacífic.Adital. 8/6/04
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