
Antykorupcja
https://antykorupcja.gov.pl/ak/aktualnosci/7674,Ambasador-Kolumbii-w-Wenezueli-ustepuje.html
2023-05-19, 16:07

Ambasador Kolumbii w Wenezueli ustępuje

Ambasador Kolumbii w Wenezueli, Jose Fernando Bautista, podał się do
dymisji w związku z podejrzeniami, iż mógł być zamieszany w potężny
skandal korupcyjny.

Ambasador Bautista złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska w czwartek, 12 maja 2011 roku.
Kolumbijski  szef  resortu  spraw  zagranicznych  dymisję  przyjął.  Ministerstwo  w  wydanym
komunikacie prasowym podało, że powody rezygnacji są natury osobistej. Bardziej konkretny był
sam ambasador, w oświadczeniu przesłanym prasie stwierdził, iż wyciekłe informacje prowadzą do
błędnych konkluzji, które są wyrwane z kontekstu. Jednakże, jak oświadczył, dla dobra odbudowy
wzajemnych relacji z władzami Wenezueli, postanowił podać się do dymisji.

Skandal  korupcyjny,  który  od  miesięcy  rozpala  emocje  kolumbijskiej  opinii  publicznej,  dotyczy
giganta z branży budowlanej,  Nule Group. Kierujących przedsiębiorstwem 2 braci i  ich kuzyna,
wszystkich o nazwisku Nule, oskarża się o kupowanie sobie przychylności polityków, za sprawą
czego  firma  otrzymywała  intratne  zamówienia  na  budowę  dróg  i  autostrad.  Cała  trójka  została
aresztowana pod zarzutami:  przywłaszczenia,  oszustwa,  poświadczenia nieprawdy,  łapownictwa
oraz  spiskowania.  Decyzją  sądu,  na  proces  poczekają  w  izolacji,  gdyż,  zdaniem  sędziego,
zgromadzony materiał dowodowy uzasadnia nałożony środek zapobiegawczy.

Zarzuty nie ominęły również sprzedajnych polityków. Póki co za udział w korupcyjnym procederze w
areszcie wylądowali dwaj parlamentarzyści.  Również w związku ze skandalem zawieszony na 3
miesiące  w  pełnieniu  obowiązków  został  burmistrz  stolicy  Kolumbii,  Bogoty.  Zarzuca  mu  się
niedopełnienie obowiązków przy nadzorowaniu realizacji kontraktów.

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



Zanim przeszedł  do  pracy  w  administracji  publicznej,  Bautista  działał  w  sektorze  prywatnym.
Przyznał, że świadczył usługi pośrednictwa m.in. firmie Nule, jednakże na swoją obronę dodał, że w
tym czasie postrzegana była ona jako odnoszący sukcesy, ale czysty biznes.

Jego następca został błyskawicznie wyznaczony, gdyż już 4 dni później podano jego nazwisko do
publicznej wiadomości. Ma to związek z przywiązywaniem przez Bogotę dużej wagi do relacji z
Caracas, zwłaszcza do procesu odbudowy wzajemnych relacji za prezydentury kolumbijskiej głowy
państwa, Juana Manuela Santosa.
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