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Demanen suport a l'ONU i la UE per capturar els ruandesos acusats de genocidi 
 
 
 
EL PUNT. Brussel·les. 
Els autors de la querella que va originar l'ordre d'arrest internacional de l'Audiencia Nacional contra 40 
responsables ruandesos han demanat la col·laboració de la UE i de l'ONU perquè els imputats siguin jutjats a 
l'Estat espanyol pels crims de genocidi i terrorisme, segons van anunciar ahir a Brussel·les. Dimecres el jutge 
Fernando Andreu de l'Audiencia Nacional espanyola va ordenar detenir i processar 40 polítics i militars, com a 
acusats de la mort de quatre milions de ruandesos i de l'assassinat del missioner empordanès Joaquim Vallmajó i 
la cooperant de Manresa Flors Sirera, i set ciutadans espanyols més. Els acusats, tots màxims responsables de la 
cúpula política militar ruandesa des del 1994, es troben o bé protegits per les lleis del seu país –que impedeix que 
puguin ser jutjats per tribunals estrangers– o establerts en altres països «que garanteixen la seva impunitat», 
segons l'acusació. Un total de 31 imputats són a Ruanda i encara ocupen càrrecs en el poder, cinc més són en la 
força híbrida de l'ONU per a Darfur i la resta resideixen als EUA, l'Índia, el Congo i el Nepal, segons els 
querellants.L'organisme que va interposar la querella, el Fòrum Internacional per a la Veritat i la Justícia a l'Àfrica 
dels Grans Llacs, ja ha contactat amb l'ONU i ho farà en els pròxims dies amb responsables de la UE perquè 
aquestes institucions «col·laborin en la detenció dels acusats», segons va dir ahir el seu president, Juan Carrera. 
Per altra banda aquest processament posa en qüestió la política del ministre francès d'Afers Estrangers, Bernard 
Kouchner, que és partidari de normalitzar les relacions entre Kigali i París, i va criticar l'acció judicial oberta per un 
jutge francès contra el règim de Ruanda. 


