negió7

s D€MARC

I DTVENDR€5.

DEL

2010

MANRESIr

socmrer

|

!

RECERCA DE I'A INTERPOL lÁudiéncia Nacional ha posat en coneixement de la Interpol que el fins a¡a intocable, a causa de la seva
immunitatdiplomáüca, Kayumba Nyamwasa jano és ambaixadorplenipotenciaride Rwanda aNova Delhii se'l potdetenir. Lhdvocat¡ordi
Palou-Loverdos aflrma que és el moment de fer pressió per posar davantde la justícia els acusats de lhssassinat de cooperantscom Flors Sirera

lln dels assassins de Flors Sirerahaperdutla
immunitat diplomática i I'empaita la hnterpol
) L'advocat
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I

de la manresana demana a la policia sud-africana que actui i posi l'ambaixador en mans de la iustícia

I MANRESA

Era intocable, aa ja no. El ge-

neral major del Front Paüiütic
Rwandés (FPR) Kalumba Nyamwasa, fins ara ambaimdor mandés a Nova Delhi, fndia, ha fugit i
ha perdut la hnnuitat diplomá-

I'

tica.

Iá Interpol el busca aSud-irftica i ha posat en

mdi vemell

CENERAL MAIOR

va decidir matar la infermera
del Món a Rwanda.
l¿ interuenció de la lnterpol es
fa en compliment del mmdat de
recerca internacional dictat pel
magis[at del ]utiat Central d'lnsuucció número + de lAudiéncia
Nacioml, Femando Andreu, contra 40 alts cárrecs de crims de

i tortua

gon de la Cendameria de Ruhengeri). Quilt als altres assass¡nats, s'inculpa el coronel RwahamaJackson
Mutabazi (membre de la DMI a By-

umba) el comel lams Kabarebe
(oficial de la Unitat d Alt Comand+
ment de I'APR i responsabh m¿xim
dboeGcions a la ¡nwsié del Z¿ire
ps Rwanda) i el cororel Dany Munyuza, entre daltres.

en el conllicte

Ladvocat Iordi Palou-Lover-

represenfdnt lega.l de víctimes

espmyoles i mandeses i del Fbrum I¡temacional per la Veritat i
la Iustícia a I'Africa dels Grans
Llacs, ha explicat que després
d'anys d'investigació ha estatpos-

sible identificu Nymwasa com
m dels alts responsables de l'e-

Nyamwasa fuig
I t^-^...tLdp d uBdr rud

ffi

núm.408) i Kabalisa (omandantse

dels Gmns Llacs. Fins am cap no
ha respost davant la iustícia.

dot

FL

Ocupen el primer lloc de la llis
ta Der l'assassinat de Flors Sirera el general majtr Kayumba Nyamwasa i els capitans Majyambere
(oficial de la brigad¿ d'intel l¡géncia

matresma Flors Sirera, quan actuava com a cooperant de Metgs

guerra

lqar-

KAYUMBANYAMWASA

recerca del mütar que va presidir la
reunió en qui presumptmen! es
la

Flors Slrer¡ en une imatge darxlu, amb un map. d€

xecució de Flors Sirera i Joaquim

Vallmajó. fadvocat afirma que
els testimonis d'emembres del
Front Parrióric Rwandés (FPR)
han estat clauper establAaquesta responsabilitat, que encua ha

sitRió

de

l'asasinat

de ser prcvada judiciaknent. Es"
pecialrnent important és el testimoni d'm dhquess militars que

m

assistir a la ¡emió>,

aima

Pa-

Iou-Loverdos. LFPR és actualmental poderi el cas dels coope-

rants és una peüa ala sabata per
a la conmiéncia de la commitat
intemacional i per als gans interessos econdmics en ua zona

enomement rica en minerals

lou-Invudos ha opüat que
dat a una reunió a (igaii

de re-

presentmts diplomátics del go-

i vem a l'estranger

mat¿ries primeres. Ladvocat Pa-

I'm-

baixador plenipotenciari ya ser cri-

despres de la

qual va fugir apressadment,

00cur{cfrfaoó

i
I

és localitzat a

Sud-africa
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Ka}t mba t{yamma da passar
per les muntanyes mp a Ugmda",
explica lhdvocat Palou-l¡verdm.
Un cop perduda la seva immi-

lñfemera voluñtária de Hetges
del Hórl
Flo6 Sirera va morir el 18 de
gener del 1997 en un atemp

vela que el mateix escamot lider¿t
per Kag¿me és el responsable de la
mort de Sirera i els seus dos cmp¿nys

t¿t en un centre de s¿lut a Ruhenge.
r¡, en un múlt¡ple assass¡nat en qué
tamtÉ van morir Luis Valtueña i Manuel Madrazo.

Tribunal P¿nal lmemacional
Uinfome Hourigan va *r

Orde del Hérit C¡vil
Un cop repatriats els c¿dá\€rt

mantin8ut en secret per ordre
de la fiscal del Tr¡bunal Penal lntetr
nac¡mal per a Rwanda. la ranaden(a
Louise Arbout peró l'any 2000 ud

tatdiplomiücanhaestatlocali t

el Bovern espanyol els va con-

haver-hi una filtració i va ser publicat

esperem que la po-

dtror¿r amb la medall¿ de l'orde del
M¿r¡t Civil. Al conflicte dels Crans
Llacs h¡ han perdut la vida prop de
set milions de persones.

a Sud-á.ftica i

licia compleixi lbrdre intemacional d'aÍest i sigui detingut per sr
.iuqat>, añrma lhdvocal
Palou-Loverdos assegrfa que
*és la primera vegada que u alt
cfurec de I'FPR implicat en el cas
st¿ en codi vemell a la Interpob,.
I afirma que cal aprofita el moment per fer el m¿xim de pressió
per fer justícia. Ia notícia de la fugida de Nyamwam ha estat difosa
per lAgéncia Oñcial de Notícies
Rmndesa i la BBC. Palou-Loverdos, pem, s'ha mostrat preocupat
pel precedent que su¡rcsa que la
policia sud-africana detingués el
general de brigada Karemi Karaketá, m altre processat per la justícia espmyol4 i tot seguit sortís en
llibertat i desaparegués.

Infome @[p]ometedor
1997, un insDectoraustrali¿
de 16 Nac¡ons Un¡des. Michael
Houri8an. va fur un infonne que
concloure oue l'assassinat l?bdl del
1.994. de I'aleshtres Drs¡dent de
Rwanda i Burundi no havia estat ob€
El

€

de l'exércit hutu, sinó de l'escamot
Netuol( encapgalat pel president actual del p¿ís, Paul Kagare.

Uescamot Net¡rork
Uinforme. amb les declarac¡ons de ües confidents que
participar
en els JtemFtats.
van

P

Uarius:

en un d¡ari de Toronto.

solució sense qüinrfan

Querella cr¡mlnal
El febrer del 2005 es va pre

pt€u sessió:

sernar a l'Audién€ia Nac¡onal
la querella criminal perjutjar els culDables de I'assassin¿t de Skera ¡ vuit

cmDerants més a Rwanda entre el
1,994 i el 2000,i l'abril seeúent va
ser admesa a

Onf€

trimit.

d'arél

inlemacionel

El 2008. l'Aud¡¿nc¡a Nacional
d¡cta 40 ordres d'arest internacional contra els m¿x¡ms responsables de la cúpula político-militar de
Rwanda. €ls considera presumptament culDables de la mort de ciutadans espanyols i rwandesos i de sa-

queig de recursos mturals.
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