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El Congrés insta el Govern a activar
l'extradició dels presumptes assassins de
nou espanyols a Rwanda

   MADRID, 26 de novembre (EUROPA PRESS)

   La Comissió d'Afers Estrangers del Congrés ha aprovat avui per unanimitat una

proposició no de llei que insta a activar l'entrega a la Justícia espanyola dels acusats

dels assassinats en els grans llacs africans i Ruanda (1994-1997) de nou ciutadans

espanyols.

   El text de la iniciativa, presentat per CiU i consensuat per tots els grups, insta el

Govern per activar els mecanismes per a l'entrega a Espanya d'aquests processats, a

fi que estiguin presents i així puguin així ser jutjats per l'audiència nacional.

   Per aquesta raó, la iniciativa sol·licita al Govern que segueixi contribuint a la defensa

que, "de manera reiterada", ha mantingut sobre la investigació "plena, objectiva i

independent" de l'"atroç" assassinat d'aquests nou ciutadans espanyols contribuint

mitjançant les seves gestions que els casos esmentats siguin investigats i resolts per la

justícia espanyola.

   Segons l'advocat que porta la causa, Jordi Palou, aquests processats per crims

internacionals estan ocupant "llocs clau" a les Nacions Unides i en l'aparell de

representació diplomàtica internacional. Això li sembla "especialment greu".

   Per aquesta raó, Palou ha celebrat la iniciativa perquè insta el Govern que faci "el

que sigui oportú" perquè aquestes persones siguin lliurades a la justícia.

   Actualment a Espanya no es pot celebrar un judici en "absència" i, per a això, han

d'estar detinguts. Per aquesta raó, Espanya ha dictat ordre d'arrest internacional que

ha d'executar la comunitat internacional, i entre ells, l'ONU i Espanya pot fer "molt"

activament, a més de l'extradició, perquè siguin lliurats a Espanya.
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