
Tancar finestra 

Figueres demanen que Nacions Unides retiri dels seus càrrecs cinc processats pels crims 
de Rwanda 

Els ajuntaments de Manresa, Navata i Figueres aprovaran una declaració institucional que demana l'arrest dels 40
processats pels crims comesos a l'Àfrica dels Grans Llacs, dels quals van ser víctimes la manresana Flors Sirera, i el
navatenc Joaquim Vallmajó.  
Aquesta mateixa declaració reclama a les Nacions Unides que retiri dels seus càrrecs cinc d'aquests processats, que actualment 
formen part de missions pacificadores o que tenen responsabilitats en altres organismes oficials. Manresa ha presentat aquest 
dimecres la declaració, que aprovarà per ple pròximament. Navata té previst aprovar-la aquesta nit en un ple extraordinari i 
Figueres està treballant en la redacció del document. 
 
La declaració que aprovarà Manresa demana al govern espanyol que insti les autoritats d'altres estats a detenir i lliurar a la 
justícia espanyola aquests processats, però especialment la del general major Kayumba Nyamwasa, actual ambaixador 
plenipotenciari rwandès a Nova Delhi. Segons les investigacions, Nyamwasa està implicat directament en la mort violenta de Flors 
Sirera, de Joaquim Vallmajó i de dos cooperants més de Médicos del Mundo.  
 
Com a ambaixador, aquest general té immunitat, però segons la declaració, aquesta només pot afectar als actes realitzats a 
l'Índia en exercici del seu càrrec i no fets criminals produïts fora d'aquest país abans del seu nomenament i encara menys davant 
d'una acusació de crims internacionals.  
 
Alhora demana al Secretari General de l'Organització de les Nacions Unides que cessi i separi dels seus càrrecs el general de 
brigada Karenzi Karake, que és l'actual segon comandant de la Força Híbrida de Manteniment de la Pau de l'Organització de 
Nacions Unides-Unió Africana a Darfur (Sudan); el també general de brigada Wilson Gumisiriza, adscrit a la mateixa Força Híbrida; 
el capità Karara Misingo, que actualment és el responsable de verificació de desarmament del Programa de l'Organització de 
Nacions Unides per al Desenvolupament al Nepal; el capità Frank Bakunzi, que també està adscrit a la Força Híbrida de Nacions 
Unides i la Unió Africana a Darfur; i el coronel Charles Karamba, que forma part d'aquest mateix organisme de les Nacions Unides. 
 
A més de demanar el seu cessament, la declaració demana a Nacions Unides que lliuri aquestes cinc persones a l'organització 
Internacional de Policia Criminal-Interpol per iniciar els tràmits per extradir-los a la justícia espanyola. Al mateix temps, la 
declaració demana a la Unió Europea que els estats membres facin 'tot el legal i convencionalment oportú' per executar les ordres 
d'arrest internacional.  
 
ACN 
Manresa és una de les localitats que s'han personat en la querella criminal per la mort de Flors Sirera, vuit espanyols i milers de 
ciutadans rwandesos i congolesos a l'Àfrica Central. Arran de la investigació sobre els fets, el passat mes de febrer, el Magistrat 
del Jutjat Central d'Instrucció número 4 de l'Audiència Nacional, Fernando Andreu Merelles, va processar 40 militars de l'Armée 
Patriotique Rwandaise/Front Patriotique Rwandais com a presumptes responsables de crims internacionals de genocidi, crims 
contra la humanitat, crims de guerra i tortura i en va dictar l'ordre d'arrest internacional.  
 
Segons ha explicat el regidor de Solidaritat de l'Ajuntament de Manresa, Xavier Rúbio, és important que es retiri dels càrrecs que 
tenen a les Nacions Unides persones que 'no poden representar els valors de la Pau'. Rúbio ha explicat que Manresa té un mandat 
de la ciutadania a l'hora de fer aquesta petició, encara que sigui un petit gest.  
 
Per a l'advocat que porta el cas en defensa de les víctimes, Jordi Palou, aquest és un bon moment per fer aquesta petició, ja que 
les Nacions Unides s'està plantejant o no la renovació d'aquests càrrecs. Es tracta, ha dit, de 'sacsejar les consciències', 
evidenciant que no pot ser que aquestes persones tinguin responsabilitat dins d'un organisme internacional com aquest.  
 
A més, ha afegit Palou, és imprescindible la col·laboració de tots els organismes internacionals per poder detenir i lliurar a la 
justícia els presumptes autors d'aquests crims.  
 
A més de les localitats de Figueres, Manresa i Navata, la declaració serà aprovada també a Sevilla.  


