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El President de França, Nicolás Sarcozy, al finalitzar la cimera dels caps d'Estat que constitueixen el 
grup de països més industrialitzats del món, G8, afirma que aquesta instància expressa el seu 
suport al govern colombià, en el seu esforç per assolir l'alliberament d’Ingrid Betancourt i altres 
segrestats per la guerrilla de les FARC. El G8 inclou en una de les seves resolucions una crida a les 
parts, Govern i FARC, fer els esforços necessaris per a obtenir un acord humanitari, que faci 
possible l'alliberament dels segrestats en mans de les FARC. Tant portaveus del Govern, dirigents 
polítics i de gremis, com de les FARC, estimen que aquesta declaració és important, ja que significa 
un compromís de la comunitat internacional amb l'acord humanitari. Referent a això, Ricardo Granda 
diu que significa un reconeixement de les FARC com actor polític i no com organització terrorista; 
igualment, Granda, agraeix al President N. Sarcozy les seves gestions per a assolir la seva 
excarceració i perquè és una mostra de compromís amb la pau a Colòmbia. A més Granda informa 
que encara no ha tingut contacte amb la direcció de la seva organització, i que serà aquesta qui 
defineixi el seu paper i missió. Entretant, Raúl Reyes, en nom del Secretariat de les FARC, diu que 
la sol·licitud d’excarceració de R. Granda que va fer el President Sarcosy no va ser consultada ni 
pactada amb la seva organització, diu a més que veuen bé les excarceracions, sempre que es facin 
sense condicions ni siguin usades com a parany, al mateix temps reitera les exigències de 
desmilitaritzar els municipis de Florida i Pradera, perquè des d'allà els seus portaveus oficials 
avancin les converses amb els seus homòlegs del Govern per a pactar l'acord de bescanvi de 
presoners. D'altra banda, el Canceller d'Espanya, Miguel Ángel Moratinos, diu que Suïssa i Espanya 
es comprometen a intensificar els contactes amb les FARC, per a arribar a l'acord humanitari; 
aquest és un dels punts que s'inclouen en una declaració conjunta realitzada amb la Presidenta de 
Suïssa, Micheline Calmy-Rey. Al seu torn l'Ambaixador de Cuba a Colòmbia, José Pérez Novoa, diu 
que el seu país està disposat a rebre a Granda en el seu territori, sempre que les dues parts 
involucrades en el conflicte els hi demani. Se sap, a més, que Granda es reunirà amb la Comissió de 
Pau de la Càmera de Representants, per a valorar la situació i explorar possibilitats per a l'acord 
humanitari. AP, Efe, El Colombiano 08/06/07; El colombiano, El Espectador, RCN – Radio, Caracol – 
Radio, 12 - 14/06/07 
 
En el marc del procés de la parapolítica, la Cort Suprema de Justícia crida a declarar al President 
Álvaro Uribe, qui haurà de respondre mitjançant certificació jurada, preguntes sobre el pacte secret 
de Ralito, subscrit entre polítics afins a Uribe i caps del paramilitarisme a Colòmbia. En aquest 
mateix procés i d'igual manera, també ha estat cridat a declarar Monseñor Flavio Calle, Bisbe de 
Medellín. D'altra part, la central sindical nord-americana United Steel Workers, a través del seu 
advocat Daniel Kovalik, demana al Departament d'Estat que s'investigui la infiltració del 
paramilitarisme en la primera campanya del President A. Uribe, basant la seva denúncia en un vídeo 
en el qual el candidat apareix reunit amb líders cívics, entre els que es troba Frenio Sánchez 
Carreño, alies Comandant Esteban, reconegut cap paramilitar de Puerto Berrío en el Magdalena 
Medio. Per a la data d'aquesta reunió F. Sánchez era buscat per organismes de seguretat de l'Estat 
que acusaven al grup paramilitar sota el seu comandament d'haver comès prop de 80 assassinats i 
el desplaçament forçat de més de 3.000 persones. El DAS va arrestar a Sánchez dos mesos 
després de la reunió amb el llavors candidat presidencial A. Uribe. CMI, Caracol – Radio, El Nuevo 
Herald 14 – 15/06/07 
 
La Cort Interamericana de Drets Humans va condemnar per sisena vegada a l'Estat colombià per la 
Massacre de La Rochela. La sentència estableix que el grup paramilitar Los Masetos, responsable 
del crim de dos jutges d'Instrucció Penal Criminal i tretze investigadors, va actuar amb suport i la 
col·laboració d'agents estatals. La Cort va determinar que Colòmbia va violar els drets a la llibertat 
personal, a la integritat personal i a la vida, a les garanties judicials i a la protecció judicial, tant de 
les víctimes com dels familiars, consagrats en la Convenció Americana sobre Drets Humans. El 
Tribunal decreta que l'Estat ha d'activar i concloure la investigació de la massacre amb la finalitat de 
jutjar i sancionar a tots els autors materials i intel·lectuals. El Tribunal Interamericà estableix que 
l'Estat no va investigar diligentment la relació entre el grup paramilitar ACDEGAM i alts 
comandaments militars, esmenta de manera particular la falta d'investigació d'alts comandaments 
militars com els Generals Farouk Yanine Díaz, Carlos Julio Gil Colorit, i el Coronel Jaime Fajardo 
Cifuentes. Caracol – Radio, Argenpress, 11/06/07 
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