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Rodrigo Granda, el dirigent de la guerrilla de les FARC excarcerat per sol·licitud del President 
francès Nicolás Sarcozy, viatja a Cuba després de que les autoritats cubanes rebessin la 
petició d'acollir-lo del Govern colombià i del Secretariat de les FARC, perquè des d'allà pugui 
desenvolupar activitats a favor de la pau, comptant amb totes les garanties de seguretat i 
mobilitat. Així ho va anunciar l'Alt Comissionat per a la Pau, Luis Carlos Restrepo. A la vegada, 
Granda diu que la seva presència a Cuba està motivada per motius de salut i no per a ser 
gestor de pau, com ho ha difós el Govern. Diu, a més, que l'acord humanitari s'haurà de 
convenir en territori colombià, quan siguin desmilitaritzats els municipis de Pradera i Florida, i 
que Estats Units pot jugar un paper determinant si decideix participar en la recerca del bescanvi 
dels 56 presoners i segrestats per les FARC pels presos d'aquesta guerrilla en presons 
colombianes i d'EUA. També diu que Ingrid Betancourt no està morta, que està bé de salut i 
que els operatius militars contra les FARC dificulten l'enviament de proves de supervivència. 
Aquest últim aclariment va dirigit a la família de l’ex candidata presidencial, considerant que el 
seu ex marit va expressar dubtes de que Ingrid estigués viva. Caracol – Radio, RCN – Radio, 
El Nuevo Siglo 18 y 19/06/07 
 
El narcotraficant Fabio Ochoa, buscat amb fins d'extradició, destapa un nou escàndol que 
esquitxa el procés de negociació del Govern amb les AUC, així com la primera campanya 
presidencial de l'actual mandatari Álvaro Uribe. Ochoa afirma que almenys deu narcotraficants 
van ser acollits i protegits pels caps paramilitars a la zona de Ralito mentre es realitzaven les 
converses entre el Govern i els paramilitars de les AUC, que ell va comptar amb la protecció de 
S. Mancuso i que va ser testimoni de les activitats de narcotràfic que realitzaven Mancuso i 
altres caps paramilitars, com també de l'ingrés al país i la recepció per homes de Mancuso d'un 
lot d'armes, en ple procés de pau, que no va ser lliurat el dia de la seva desmobilització. També 
assegura que L. C. Restrepo, Comissionat de Pau, era coneixedor de la seva presència i la 
d'altres narcos a Ralito. Afirma que el 2001, enmig d'una reunió dels caps de les AUC a la qual 
ell va assistir, es va proposar reunir diners per a donar suport a la candidatura de A. Uribe i que 
des d'allà van sortir tres maletes plenes de dòlars per a finançar la primera campanya. Diu, a 
més, que Mancuso no ha dit tota la veritat i que ell està disposat a explicar a les autoritats 
d'EUA tot el que sap sobre els nexes entre polítics, narcotraficants i paramilitars. El Conseller 
Presidencial i gerent de les campanyes del candidat A. Uribe, desqualifica les versions 
qualificant-les de pugnes entre delinqüents. A la vegada l'oficina de premsa de la Casa de 
Nariño, expressa que el narcotraficant Ochoa mai va formar part de la taula de diàleg a Ralito, 
que el Govern el va incloure a la llista dels 12 narcotraficants més buscats, que les directrius de 
la campanya presidencial poden demostrar que mai es va sol·licitar, va rebre o es va utilitzar 
diners provinents de narcotraficants o paramilitars, i que el Govern li demana al Fiscal General 
de la Nació que investigui els fets puntuals que Ochoa assenyala. Semana, Presidencia, 
Caracol – Radio, El Espectador, 18 – 21/06/07 
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