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La Cort Constitucional tomba per vicis en el procediment la reforma constitucional antiterrorista 
aprovada el passat mes de desembre pel congrés. La reforma havia estat qüestionada seriosament pel 
Ccomitè de les NU contra la Tortura, així com per l'Oficina a Colòmbia de l'Alt Comissionat de NU per als 
DH. OIDHACO, 31/08/04.  
 
La guerrilla de les FARC accepta a l'Alt Comissionat de Paz, L.C.Restrepo, com intelocutor del Govern  
per a negociar un intercanvi humanitari, però insisteix en la necessitat de mantenir trobades directes i no 
per internet com havia suggerit Retrepo. El ministre d'interior, S.Pretelt, considera que aquesta 
acceptació és un avenç. D'altra banda, l'Exèrcit captura al cap del front 56 de les FARC, en el 
departament de Casanare. El Tiempo i El Espectador, 30/08/04. 
 
AI atribueix a les FARC el segrest de cinc indígenes de l'ètnia paez. Un d'ells, A.Vitonás, alcalde del 
municipi de Toribío, va ser President  de l'Assemblea Departamental del Cauca. Contradictòriament, la 
Fiscalia deté a altre líder paez, A.Escué, portaveu internacional de les comunitats indígenes davant les 
organitzacions de DH, acusat d'ajudar econòmicament a la guerrilla de les FARC. ACIN, 28/08/04 i 
2/09/04; AI, 01/09/04; El Tiempo, 02/08/04.  
 
El partit polític Polo Democático Indepiendente demana al Govern que els autoritzi perquè puguin 
entaular converses amb tots els grups armats il·legals per a buscar camins que condueixin a la pau. El 
Colombiano, 03/08/04.  
 
El Grup de Treball de NU sobre Desaparicions Forçades lamenta la persistència d'aquest fenomen en 
diversos països, destacant els casos de Colòmbia, la Federació Russa i Nepal. Colòmbia, amb 890 
casos per esclarir, és un dels països amb major impunitat del món. OACNUDH, 30/08/04.  
 
L'ONG CODHES denuncia un increment del 9% desplaçament forçat en el primer semestre de 2004 
(un total de 130.400 persones) en relació amb any anterior. Els principals factors de desplaçament 
s'atribueixen a l'ofensiva militar de l'Exèrcit en el sud-est del país, als actors armats il·legals, a les 
fumigacions de cultius il·legals i al desplaçament intraurbà. CODHES també denuncia que el confinament 
de població s'ha convertit en una estratègia de guerra i adverteix que uns 237.000 indígenes estan en 
situació de confinament en 21 dels 32 departaments del país. D'altra banda, el Govern estima la xifra de 
desplaçats en 75.733. El Tiempo, 02/08/04 ; El Espectador, 03/08/404.  
 
La Fiscalia deté a l'alcalde de Riohacha (capital del departament de La Guajira) i 10 persones més 
acusades de desviar recursos de salut per a les arques de grups paramilitars, així com per tràfic d'armes 
i de drogues. El Tiempo, 02/08/04.  
 
El ministre de relacions exteriors de Mèxic, L.I.Derbez, afirma després d'una visita a Colòmbia que les 
tasques de facilitació entre el Govern i la guerrilla de l'ELN marxen bé i que continuaran mentre així ho 
sol·licitin les parts. D'altra banda, la Policia d e Bogotá deté un presumpte cap mèdic de l'ELN al costat 
de dos homes més. El Tiempos, 28/08/04; El Espectador, 03/08/04.  
 
L'ambaixador de Colòmbia davant l'OEA i ex candidat presidencial pel partit liberal, H.Serpa. renúncia al 
seu càrrec per a poder participar activament en el debat polític del país. El Tiempo, 30/08/04.  
 
Un grup de congressistes denuncia l'existència d'un pla (Operació Drac) per a assassinar a dirigents 
de l'esquerra, com els alcaldes de Bogotá i Cali, el governador del Valle, els diputats del Polo 
Demcrático, sindicalistes, organitzacions de DH, etc. El Tiempo, 27/08/04. 
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