
Ajuntament. L'advocat va explicar l'aute emès pel jutge al
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Dels quaranta imputats en l´assassinat de Vallmajó a
Ruanda només deu podran ser arrestats
Una part dels condemnats tenen immunitat política o els protegeix la llei ruandesa

  

G.Tubert, Figueres.
L'Audiència Nacional ha dictat una ordre d'arrest
internacional pels 40 militars ruandesos acusats de
l'assassinat de Joaquim Vallmajó i els altres vuit
cooperants també assasinats al mateix país. Així ho
va explicar ahir l'advocat de la querella, Jordi Palou.
Malgrat que l'ordre d'arrest del jutge, Fernando
Andreu, és per a tots els imputats de cúpula de
Govern del país -al poder des del 1994-, només deu
d'ells podran ser capturats per la Interpol i extradits
a Espanya.
Segons Palou, "la constitució ruandesa impedeix que
els acusats dels crims que continuen a Ruanda
puguin ser extradits a altres països. A banda d'això,
hi ha diversos càrrecs com el del president del país,
Paul Kagame, i l'embaixador de Ruanda a la Índia,
Kayumba Nyamwasa, que gaudeixen d'immunitat i,
per tant, no podran ser arrestats". En aquest sentit,
l'advocat ha dit que emprendran de nou les accions legals contra aquests militars, tan bon punt deixin
d'ostentar aquests càrrecs.
D'entre els països on creuen es troben aquests deu militars, hi hauria el Darfur, el Nepal, Washington i la
República Democràtica del Congo.
Malgrat tot, Jordi Palou, els germans de Vallmajó i la resta d'entitats que han donat suport a la querella es
van mostrar satifets per la desició del jutge que Palou va qualificar de "primer pas". Un cop s'hagin fet
efectives les detencions, l'advocat va explicar que esperaven que el jutge de l'Audiència Nacional dictaminés
presó preventiva per a tots ells i, un cop fet el judici, es quedessin en presons espanyoles, com ja s'ha fet en
d'altres ocasions. D'altra banda, Jordi Palou va destacar la importància de l'acció legal empresa tot i que,
segons ell, "al principi tothom pensava que era una bogeria". A més, va insistir en que la comunitat
internacional valora molt positivament la iniciativa i el fet que, fins i tot, els ajuntaments s'hi hagin sumat.
Segons ha destacat l'advocat, es tracta de la primera vegada que es s'inculpa de genocidi al govern que hi
havia entre 1994 i el 200 -quan es va produïr la matança- i que actualment encara l'ostenta. Fins ara, s'havia
titllat de genocidi la matança ètnica perpetrada per la pròpia població. Un fet que va denúnciar en diverses
ocasions Vallmajó. Precisament, Martí Vallmajó, germà del desaparegut que també va assistir a l'acte, va
recalcar que no tenen res en contra de Ruanda perquè "era un poble estimat i conegut per en Quim" i va
insistir en què el que volen és fer justícia amb els culpables de la brutal matança. Tots ells estan acusats de
crims de genocidi i contra la humanitat.
Màxima prioritat
Les quaranta ordres d'arrest contra els militars són, en aquests moments, de màxima prioritat per la Interpol
que els podrà interceptar i capturar de forma immediata en qualsevol país, excepte Ruanda.
Aquesta actuació es durà a terme, després que aquest mateix dissabte s'esgotés el termini de 10 dies que
tenien els quaranta encausats per presentar-se de forma voluntària i entregar-se a les autoritats espanyoles
per ingressar a presó. És per això que ara es troben sota l'anomenat codi vermell perquè la cerca i captura es
faci al més aviat possible.
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