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L'escamot del ELN valora com un signe positiu la disposició de diàleg del Govern. El Govern va dirigir un 
escrit al ELN a principis d'agost, on va suggerir un cessament d'accions ofensives recíproc i un 
mecanisme de verificació internacional per al seu compliment. El govern sol·licitava la suspensió del 
segrest i l'alliberament de tots els segrestats, i considerava viable que l'escamot organitzés una 
Convenció Nacional amb la societat civil. La resposta del ELN suggereix començar per clarificar les 
diferents visions que tenen les parts enfront de la pau, obrir les portes a un ampli acompanyament 
nacional i internacional i començar per arribar a un Acord Humanitari que inclogui la limitació de l'ús 
de les mines, una amnistia per a guerrillers presos i un cessament al foc bilateral. El Tiempo, 11/09/04, El 
Espectador, 13/09/04. 
  
L'escamot de les FARC afirma que una suposada proposta seva de desmilitarització per 72 hores de 
diversos corregiments del sud del país per a realitzar acostaments amb el Govern és apòcrif i no va 
tenir origen en les FARC. En canvi, proposa desmilitaritzar dos municipis, per temps indefinit, per a 
conversar i, possiblement, signar un acord d'intercanvi. Finalment, també anuncia que descarta diàlegs 
de pau amb l'actual govern. El Vicepresident de Colòmbia, F. Santos, rebutja la proposta de les 
FARC. FARC 14/09/04, El Tiempo, 15/09/04 EL Espectador, 16/09/04. 
  
Un grup de 90 ONG assenyalen en el llibre titulat "La reelecció: l'embruixament contínua" la 
deterioració dels drets socials i econòmics, abusos de la força pública per detencions massives, 
persistència de la impunitat, un major involucrament dels civils en el conflicte, i l'existència d'una 
campanya contra activistes de DH. El llibre també condemna als escamots per continuar amb 
atemptats i segrests massius i als paramilitars per violar el cessament de foc. El Vicepresident de 
Colòmbia replica que les ONG desconeixen la realitat del país i que es tracta d'un informe polític 
d'organitzacions que li fan oposició al Govern.  Miami Herald.El Tiempo, 09/09/04 . 
 
Prop de 30.000 indígenes realitzen una "Marxa per la justícia, l'alegria, la dignitat i la llibertat dels 
pobles", de 70 km, que acabarà en la ciutat de Cali. Els indígenes es manifesten contra la violència, la 
militarització, el perdó i oblit per als responsables de crims de lesa humanitat, contra el continu desmunti 
de la Constitució de 1.991, i contra el ALCA i el Tractat de Lliure Comerç. Simultàneament, els indígenes 
de la regió centre i orient del país també avançen en mobilització cap a Bogotà i els Zenúes, Wayuú, 
Mocanas i Yukpas  es mobilitzen en les seves respectives regions. ONIC, El Tiempo, 15/09/04 . 
Fundación Hemera.16/9/04. 
 
La Cort Constitucional dóna un termini de 5 dies al Govern per a definir l'atenció a la població 
desplaçada que concreti un programa i un calendari d'acció. L'alt tribunal espera una resposta que 
va demanar des de gener. El Tiempo, 10/09/04. 
  
 El Govern llança programes per a reduir en cinc anys el nivell d'analfabetisme del 7,6% a un 4%. 
Alguns departaments tenen nivells d'analfabetisme superiors als de fa 20 anys. El Tiempo, 09/09/04.  
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