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Col·laboració internacional contra la impunitat 
 
 
 
 
El principi de justícia universal o de jurisdicció universal que des del 2005 s'aplica en el dret penal espanyol permet 
investigar i perseguir delictes comesos per ciutadans espanyols o estrangers quan són considerats com a genocidi, 
terrorisme, crims de guerra o crims de lesa humanitat. El jutge de l'Audiencia Nacional Fernando Andreu ha aplicat 
aquests principis a l'hora de processar i dictar ordre de crida i cerca internacional contra 40 militars i dirigents 
polítics del govern de Ruanda perquè entre el 1994 i el 2000 van portar a terme un extermini sistemàtic de l'ètnia 
hutu amb la finalitat d'aconseguir el poder, i també per haver instaurat un règim de terror, amb tortures i crims 
contra la població civil. 

Entre els quatre milions de morts durant aquest període a Ruanda, destaquen els assassinats, la tortura i la 
desaparició de nou ciutadans de l'Estat espanyol, entre els quals hi havia el missioner empordanès Joaquim 
Vallmajó i la cooperant de Manresa Flors Sirera. Aquestes morts originen en part la querella presentada el 2004 
contra dirigents del Front Patriòtic Ruandès. 

Durant gairebé quatre anys les entitats que van impulsar la demanda han treballat incansablement col·laborant en 
la investigació, anant a buscar proves i testimonis a Ruanda, posant en perill la seguretat d'algun dels seus 
membres, amb la finalitat no tan sols de fer justícia sinó també de cercar la veritat del que va passar realment, per 
tal que no quedin en la impunitat els responsables dels crims i es posin els fonaments per a la reconstrucció del 
país en pau. 

Cal també que la cooperació internacional es posi en marxa per lluitar contra la impunitat dels criminals i que la 
Unió Europea i l'ONU, que sovint s'omplen la boca amb els conceptes «justícia» i «drets humans», siguin 
conseqüents i responguin amb fets ajudant a capturar els autors del genocidi.


