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La guerrilla de les FARC realitza una de les pitjor s massacres  del conflicte armat a Colòmbia a
l'assassinar a 34 camperols recol·lectors de coca en una zona rural del nordeste del país. Defensa la
seva autoria justificant que es tractava de forces militars-paramilitars, desqualifica el procés de
negociació iniciat entre les AUC i el govern i, es reafirma en la seva lluita armada com única sortida a
l'actual situació del país. El president , A. Uribe, fustiga a AI  pel seu silenci enfront de la massacre. Un
dia després, l'ong emet un comunicat denunciant els fets , exigint justícia i reparació per als
supervivents i els seus familiars. També recorda al president la seva postura incondicional històrica
en defensa de les víctimes dels abusos i violacions dels drets humans independentment de l'autoria
responsable a cada moment. La ONU qualifica com crim de guerra el fet i exigeix explicacions a les
FARC .El Tiempo, 16, 17/06/04; EFE, 17/06/04.

El Govern i les Autodefenses Unides  de Colòmbia arriben a un acord per a l'inici formal de
negociacions  en una Zona d'Ubicació en el municipi de  Tierralta a partir del pròxim 1 de juliol. Màxim
cap paramilitar insisteix en la presència de delegats d'EEUU en la taula de negociacions amb la finalitat
de treure avant el procés de pau. El vicepresident , F.Santos, realitza una gira per Europa  per a
recaptar suports per a aquest procés, així com per a les possibles negociacions amb La guerrilla del
ELN. El Govern anuncia la suspensió de l'ofensiva contra el ELN si aquest es compromet a un procés de
pau seriós i cessa les hostilitats. Per la seva banda, el Govern de Mèxic designa a A.València com
facilitador  dels diàlegs entre el Govern colombià i el ELN. València és actualment ambaixador del seu
Govern a Israel i ho havia estat anteriorment a Colòmbia. BBC, 11/06/04; El Tiempo, 16,17/06/04.

Un total de 36.910 colombians han estat rebuts en condició de r efugiats en 24 països , sobre un total
de més de 200.000 que van deixar Colòmbia entre 1999 i 2003 per raons de la confrontació armada,
segons l'oficina de ACNUR en Bogotá. EEUU ha acollit a 11.140 refugiats, mentre que Espanya a 540. El
Tiempo, 16/06/04.

72 dels 102 senadors de la República, pertanyents a diferents partits i moviments polítics, protocolitzen la
creació d'una coalició de suport a la gestió del Pr esident , A. Uribe. La Càmera de Representants
aprova la reelecció presidencial immediata en el quart debat faltant dos en cadascuna de les càmeres
legislatives, prevists pel 20 de juliol, perquè el projecte de reelecció sigui un fet . El Tiempo.
16,17/06/04.

L'Associació de  Cabildos Indígenes del Nord del  C auca  anuncia que els indígenes de la regió de
l'Alt  Naya estan a la vora del desplaçament  a causa de combats entre l'Exèrcit i la guerrilla. El Tiempo,
13/06/04.

Neix el Centre d'Estudis Estratègics per al Desenvo lupament i la Defensa  amb l'objectiu d'ampliar
els conceptes de seguretat i defensa i que la societat civil tingui una participació activa en el debat de
temes militars. El Tiempo, 14/06/04.
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