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Cały gabinet podał się do dymisji

11 października 2008 r. prezydent Peru Alan Garcia, wywodzący się z
Partido Aprista Peruano – APRA, powołał na stanowisko premiera
Yehude Simona (zaprzysiężonego 14 października), co było
następstwem podania się do dymisji całego gabinetu premiera Jorge
del Castillo.

Garcia przyjął dymisję premiera i 14
innych członków rządu 8 października
po tym, jak pojawiły się doniesienia,
że przedstawiciele partii rządzącej
przyjmowali łapówki od europejskiej
firmy starającej się o lukratywne
kontrakty w branży energetycznej.
Sprawa wyszła na jaw, kiedy do
mediów przeciekło dziewięć taśm z
nagraniami zakulisowych uzgodnień
między urzędnikami rządu, byłym
kongresmenen
przedsiębiorcą,
umożliwienia
Discover

i

potężnym
dotyczących

norweskiej

Petroleum

firmie

uzyskania

koncesji na wydobycie ropy.
Simon był w latach 90-tych ubiegłego
wieku więziony za swoje rzekome
powiązania z partyzantką Tupac
Amaru. Po ośmiu latach został
uniewinniony. Dwukrotnie wybrany
był na gubernatora prowincji
Lambayeque, gdzie zyskał reputację
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skutecznie zwalczającego korupcję.
Garcia miał nadzieję, że wybór
lewicowego Simona złagodzi napięcia
społeczne,

które

spowodowane

zostały

skandalem

korupcyjnym i krwawym stłumieniem
protestów ludności, domagającej się
prawa do decydowania o wydobyciu
bogactw

naturalnych

na

zamieszkanych przez nią terenach.
Tubylczy mieszkańcy Andów i
Amazonii domagali się prawa do
decydowania o wydobyciu bogactw
naturalnych. Z kolei prezydent Garcia
chciał przyciągnąć zagranicznych
inwestorów i w tym upatrywał metody
na wydźwignięcie kraju z ubóstwa.
Przedsiębiorstwom wydobywającym
ropę i gaz ziemny udzielono koncesji
lub przyznano prawo do ponad 70
procent

obszaru

Amazonii

znajdującego się na terytorium Peru.
Większość pozwoleń wydano za
prezydentury Garcii, który uważał, że
miejscowi nie mogą zablokować
inwestycji, które mają przynieść
korzyść całemu krajowi.
Zgodnie z Deklaracją Organizacji
Narodów Zjednoczonych o Prawach
Ludności Rdzennej, plemiona mają
prawo do sprawowania kontroli nad
tradycyjnymi geograficznie obszarami
i ich bogactwami. Peruwiańskie ludy
tubylcze uważały jednak, że z tego
tytułu nie uzyskiwały żadnych
korzyści,

a

wydobywcze

dodatkowo

firmy

powodują

niepowetowane straty w środowisku
naturalnym.
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