
  

Espanya inculpa 40 militars de Ruanda per 
cometre genocidi 
REDACCIÓ 

 
 

El jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu va ordenar ahir la detenció de 40 militars de Ruanda 
per genocidi, crims contra la humanitat i terrorisme. El magistrat els acusa d'haver fomentat els 
enfrontaments ètnics a Ruanda els anys 90 per obtenir el poder, d'instaurar un règim de terror, i 
d'assassinar quatre milions de ruandesos, milers de congolesos i nou espanyols (sis missioners i tres 
cooperants de Médicos del Mundo). 

Andreu acusa l'actual president ruandès, Paul Kagame, d'haver comès crims, però no l'inculpa 
formalment perquè gaudeix d'immunitat en ser cap d'Estat. Un dels militars que protegia Kagame, que 
era líder del Front Patriòtic Ruandès (FPR), assegura que en una ocasió, l'actual president va cosir a trets 
entre 30 i 40 civils. 

Els 40 militars inculpats, dels quals 11 generals, estan processats per actes comesos "anteriorment i 
posteriorment" al genocidi ruandès, en què 800.000 persones -tutsis i hutus moderats- van ser 
assassinades, entre abril i juny del 1994, segons l'ONU. 

L'arribada al poder de Kagame va posar fi al genocidi, però, segons Andreu, abans del 1994 i després, ja 
sota la presidència de Kagame, "més de 4 milions de ruandesos van ser assassinats en el marc d'un pla 
d'extermini per raons ètniques i/o polítiques". Aquesta xifra de morts no s'havia donat mai fins ara. 

"Actes terroristes" 

L'Audiència Nacional estima que els homes de Kagame, de l'FPR i de l'Exèrcit Patriòtic Ruandès (APR), 
van desestabilitzar amb actes "terroristes" el règim extremista hutu de Juvenal Habyarimana per 
aconseguir el poder. 

L'FPR i l'APR, integrats essencialment per tutsis refugiats a Uganda abans del 1990, van cometre un 
seguit d'atacs, principalment contra líders hutus, que van contribuir a desfermar el genocidi comès pels 
hutus contra els tutsis, segons l'acte d'acusació. "Les massacres i atacs contra les persones d'ètnia tutsi 
es van produir sistemàticament després de cada assassinat d'un líder hutu o d'atacs contra la població 
hutu al nord del país", assegura l'acte. 

Un cop instal·lats al poder, els militars de Kagame van "prendre el control absolut de les estructures de 
l'Estat i hi van instaurar un règim de terror", segons el jutge. La justícia espanyola va obrir una 
investigació el 2005 sobre l'assassinat de nou espanyols entre 1994 i el 2000 a mans de l'FPR i l'APR. 
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