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Tres caps paramilitars de les Autodefenses Unides de Colòmbia (AUC) intervenen davant el Congrés, 
en el marc del procés de negociació amb el Govern. Els paramilitars acusen a l'Estat de ser el 
responsable de la seva existència i afirmen que es consideren víctimes del conflicte. Enfront de les 
acusacions de narcotràfic, els paramilitars responen que aquest no només constitueix un nutrient de la 
guerra, sinó que també ha permeat tota la societat, l'economia i les institucions públiques. En relació amb 
les guerrilles, les AUC donen suport un possible acord humanitari entre el Govern i les FARC, així com la 
possibilitat que l'ELN celebri una Convenció Nacional. Les AUC aprofiten també el fòrum excepcional per 
a demanar formalment perdó a la societat i els familiars de les víctimes, però recordant que no estan 
disposats a passar per la presó. El discurs auto justificant i la falta de propostes per a avançar en les 
negociacions (més enllà de l'establiment de 6 zones de concentració de tropes) genera àmplies crítiques 
a la intervenció, que s'uneixen al qüestionament de l'oportunitat d'oferir un fòrum democràtic a uns actors 
armats responsables de greus violacions dels DH i narcotràfic que encara mantenen les seves activitats 
delictives. A l'audiència no assisteixen representants dels països europeus ni d'EEUU, l'Església, el 
sistema de NU, l'OEA, ni representants del Govern. El Tiempo, 28 i 29/07/04.  
 
El vicepresident, F.Santos, admet la poca credibilitat del procés amb els paramilitars i acusa a la 
missió de l'OEA, encarregada de verificar un cessament d'hostilitats, de no complir la seva funció. Santos 
insta al cap de la missió de l'OEA, S.Caramagna, a ser molt més agressiu en la seva missió. Per la seva 
banda, Caramagna planteja a l'Estat Major Negociador de les AUC la necessitat d'ajustar procediments 
sobre l'inventari d'armes i definir el llistat de les persones de la AUC que fan part del procés negociador. 
El Tiempo, 22 i 28/07/04. 
 
L'ELN accepta la proposta del president del Senat, L.H.Gómez, d'anar al Congrés a parlar sobre la 
pau. Gómez estén aquesta mateixa invitació a les FARC, malgrat que fins la data no hagi cap contacte 
entre aquesta guerrilla i el Govern. Per la seva banda, en contradicció amb un recent comunicat, les 
FARC no descarten una negociació amb l'actual Govern. El Tiempo, 24/07/04; BBC, 27/07/04.  
 
L'ELN segresta per unes hores al bisbe de Yopal, en una acció que genera el rebuig immediat de la 
Conferència Episcopal, Amnistia Internacional, Nacions Unides i el propi papa Joan Pau II. El Tiempo, 26 
i 28/07/04.  
 
Un informe de les autoritats colombianes relaciona al cap paramilitar "Jorge 40" amb una xarxa de 
paramilitars, funcionaris i polítics locals de la costa caribenya responsable de l'apropiació d'uns 800 
milions d'USD del règim subsidiat del sector de salut, durant els tres últims anys. El Tiempo, 24/07/04.  
 
 
EEUU - COLÒMBIA: El candidat presidencial d'EEUU, J.Kerry, és un dels 22 senadors que signen una 
carta adreçada al president de Colòmbia, A.Uribe, on expressen la seva preocupació per la violació dels 
DH a Colòmbia i insten al Govern a complir amb les recomanacions de Nacions Unides,                      
especialment la qual es refereix a tallar els llaços entre l'Exèrcit i les forces paramilitars. El Tiempo, 
28/07/04.  
 
ESPANYA - COLÒMBIA: El ministre de relacions exteriors, M.A.Moratinos, afirma en la seva visita a 
Colòmbia que la cooperació militar entre ambdós Governs es concretarà el mes de setembre amb la 
visita a Colòmbia del ministre espanyol de Defensa. El Tiempo, 24/07/04. 
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