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MILITARS IMPUTATS

PAUL
KAGAME
Cap d’Estat
de Rwanda
(gaudeix
d’impunitat)

1. JAMES KABAREBE, General Major
2. KAYUMBA NYAMWASA, General Major

(responsable d’ordenar l’eliminació dels tres 
cooperants de Metges del Món)

3. KARENZI KARAKE, General de Brigada (aprova 
l’ordre de matar els cooperants)

4. FRED IBINGIRA, General major
5. RWAHAMA JACKSON MUTABAZI, Coronel
6. JACK NZIZA (o JACKSON NKURUNZIZA o JAQUES

NZIZA), General de Brigada
7. RUGUMYA GACINYA, Tinent Coronel
8. DAN MUNYUZA, Coronel
9. CHARLES KAYONGA, Tinent General
10. JOSEPH NZABAMWITA, Tinent Coronel
11. CEASER KAYIZARI, General Major
12. ERIK MUROKORE, Coronel
13. DENYS KARERA, Major
14. EVARISTE KABALISA, Capità (executor de 

l’assassinat dels cooperants)
15. JUSTUS MAJYAMBERE, Major (executor de 

l’assassinat dels cooperants)
16. EVARISTE KARENZI, Subtinent (executor de 

l’assassinat dels cooperants)
17. ALEX KAGAME, General de Brigada
18. CHARLES MUSITU, Coronel
19. GASANA RURAYI, Tinent Coronel

20. SAMUEL KANYEMERA o SAM KAKA, General de
Brigada

21. TWAHIRWA DODO, Coronel
22. FIRMIN BAYINGANA, Tinent Coronel (va participar

en la decisió de matar els cooperants)
23. AGUSTÍN GASHAYIJA, General de Brigada (va 

participar en la decisió de matar els cooperants)
24. WILSON GUMISIRIZA, General de Brigada
25. WILLY BAGABE, Coronel
26. WILSON GABONZIZA, Tinent
27. SAMUEL KARENZEZI, àlies “Viki”, Caporal
28. JOAQUIM HABIMANA, Capità
29. KARARA MISINGO, Capità
30. ALPHONSE KAJE, Capità
31. FRANK BAKUNZI Capità
32. DAN GAPFIZI, General de Brigada
33. JOHN BUTERA, Tinent
34. CHARLES KARAMBA, Coronel
35. MATAYO, Capità
36. PETER KALIMBA, Coronel
37. SILAS UDAHEMUKA, Major
38. STEVEN BALINDA, Major
39. JOHN BAGABO, Coronel
40. GODEFROID NTUKAYAJEMO, àlies “Kiyago”, 

Capità

Militars
relacionats

directament amb
l’assassinat de

Flors Sirera

Capçalera de la manifestació que es va celebrar ahir a Brussel·les per demanar la detenció imminent de la cúpula militar rwandesa

�� FFEETT  DDIIVVEERRSS  ��

Unes 500 persones reclamen a Brussel·les
justícia per als casos com el de Flors Sirera
La comunitat rwandesa a
l’exili i també uns quants
catalans, entre els quals
membres de l’Ajuntament
de Manresa, es van mani-
festar ahir a Brussel·les per
demanar que s’executi l’or-
dre de detenció de la cúpu-
la militar de Rwanda. Set
dels militars van participar
presumptament en l’assas-
sinat de Flors Sirera 

�� REDACCIÓ
�� Manresa/Brussel·les

Unes 500 persones es van con-
centrar ahir al migdia al Rond
Point Shuman de Brussel·les, just
davant de la seu de la Comissió
Europea, per celebrar la resolu-
ció de l’Audiència Nacional que
demana l’ordre de recerca i cap-
tura de 40 militars com a pre-
sumptes responsables de genoci-
di, crims contra la humanitat i
terrorisme. A set d’ells se’ls acu-
sa,en concret,de la mort de la co-
operant manresana de Metges
del Món Flors Sirera.

Bona part dels assistents a la
concentració van ser persones de
nacionalitat rwandesa que actu-
alment resideixen a Europa. A
més,també hi van ser presents re-
presentants de diverses instituci-
ons catalanes, entre els quals el
regidor de Solidaritat de l’Ajun-
tament de Manresa, Xavier Ru-
bio, i el director de l’Oficina de la
Pau i Drets Humans de la Gene-
ralitat de Catalunya, Xavier Ba-
dia. També hi van participar els
promotors de la querella contra
la cúpula militar de l’exèrcit
rwandès, els advocats Jordi Pa-
lou-Loverdos i Irma Rognoni, i el
president del Fòrum Internacio-
nal per la Veritat i la Justícia a
l’Àfrica dels Grans Llacs, Juan
Carrero.A més hi van assistir di-
ferents membres de l’ONG Ins-
huti, com els bagencs Joan Casò-
liva i Fina Farrés.

L’acte va comptar amb diversos
parlaments de representants de
rwandesos a l’exili, que van valo-
rar molt positivament la resolu-
ció de la justícia espanyola, ja que
significa el primer reconeixe-
ment internacional dels crims
també soferts per hutus i tutsis
moderats. També van destacar
que és un primer pas per comba-
tre la por que tenen molts dels
rwandesos exiliats.

Durant la concentració, que va
estar amenitzada amb música i
cants populars rwandesos, es van
sentir crits a favor de «justícia per
a tots» i «la veritat primer», i en
contra de l’actual president de
Rwanda,Paul Kagame.El cap de
l’estat rwandès no forma part

dels 40 militars imputats com a
presumptes responsables de ge-
nocidi i terrorisme ja que gaudeix
d’impunitat i, per tant, no pot ser
detingut. No obstant, la interlo-
cutòria dictada pel jutge de l’Au-
diència Nacional Fernando An-
dreu sí que li atribueix crims gra-
víssims contra la humanitat i ha-
ver assumit el poder per la força
de les armes.

El regidor de Solidaritat de
Manresa,Xavier Rubio,conside-
ra que «amb aquest acte Manresa
es pot sentir protagonista d’una fi-
ta important en la justícia global,
tot demostrant que en el segle XXI
les barbaritats no poden quedar

impunes». El regidor va afegir
que «el camí és el de la pau i la re-
conciliació mitjançant el diàleg».

Paral·lelament a la concentra-
ció, els promotors de la querella
van visitar Igor Sencar,represen-
tant permanent d’Eslovènia a la
Unió Europea –país que presi-
deix la UE fins al juny–, per de-
manar la seva col·laboració en
l’execució de la sentència i la se-
va implicació en pro del diàleg in-
trarwandès. Segons va explicar
Jordi Palou,el representant d’Es-
lovènia va dir que «comprenia
molt bé la dificultat del conflicte
de Rwanda» sobretot per la vi-
vència recent del seu país durant

la guerra als Balcans. Sencar es
va comprometre a traslladar la
petició que li van fer a la presi-
dència de la Unió Europea.

D’altra banda, aquest diven-
dres,els promotors de la querella
es van entrevistar amb un asses-
sor de Javier Solana,secretari ge-
neral del Consell de la UE i alt
representant per la Política Exte-
rior i la Seguretat Comuna, per
fer-li les mateixes peticions i in-
sistir amb la pressió internacio-
nal per fer efectives les detenci-
ons. L’assessor es va comprome-
tre a traslladar tota la documen-
tació i les peticions a Solana, que
es trobava a Munic.

LA TORNA

Sis dels quaranta
militars són fora
de Rwanda

De la interlocutòria del
jutge Fernando Andreu es
desprèn que, com a mínim,
sis dels quaranta implicats
estan fora de Rwanda, per
tant, la seva detenció podria
ser més senzilla. Precisa-
ment, dos d’aquests sis van
decidir ordenar i supervisar
l’assassinat de Flors Sirera,
segons diu el jutge.Es tracta
del segon i el tercer en la
llista de processats i les se-
ves actuals responsabilitats
són molt importants: Ka-
yumba Nyamwasa és l’actu-
al ambaixador de Rwanda a
l’Índia i Karenzi Karake és
el segon comandant de la
Força Híbrida de Nacions
Unides al Sudan (UNA-
MID),un servei amb missió
de pau al Darfur.

Els altres quatre militars
que estan fora de Rwanda
són: Rugumya Gacinya,
membre de l’ambaixada de
Rwanda als Estats Units;
Karara Misingo, membre
del programa de Nacions
Unides per al desenvolupa-
ment al Nepal (UNDP) i
Frank Bakunzi i Charles
Karamba, membres de la
Força Híbrida de Nacions
Unides al Sudan (UNA-
MID.

AJ MANRESA

JORDI CIRERA




