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Internacional

el Periódico 23

INICIATIVA DE L’AUDIÈNCIA NACIONAL PER LES MATANCES DELS GRANS LLACS

Espanya jutjarà el genocidi de Rwanda
b Un jutge investiga
la mort de nou
espanyols a l’Àfrica
MARGARITA BATALLAS
MADRID

El jutge de l’Audiència Nacional Fernando Andreu ha decidit investigar
l’assassinat de nou ciutadans espanyols a Rwanda entre els anys 1994 i
2000. Sis de les víctimes eren missio-

Un inculpat per
Srebrenica anirà a l’Haia
+ EL CORONEL Vujadin Popovic
s’entregarà voluntàriament al Tribunal Penal Internacional per a l’exIugoslàvia (TPII) el pròxim dia 14
d’abril. El TPII acusa aquest serbobosnià de genocidi i crims contra la
humanitat per la seva suposada participació en la matança de musulmans el juliol del 1995. EFE

Moren 38 joves en
un accident a Zàmbia
+ EL CAMIÓ en què viatjaven va bolcar després de donar diverses voltes
de campana després que el conductor no aconseguís agafar un revolt,
segons va informar la policia. Els estudiants estaven tornant a casa seva.
53 adolescents més van resultar ferits en l’accident, que va tenir lloc a
Kawambwa, una localitat al nord
del país. AFP

Andorra inicia la
campanya electoral
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+ 5 CANDIDATS, entre els quals no
figura l’actual president, Marc Forné
(PLA), competiran el 24 d’abril: Albert Pintat (Partit Liberal d’Andorra,
PLA), Jaume Bartumeu (Partit Socialdemòcrata-Grup d’Unió Parroquial
Independent, PS-GUPI), Enric Tarrado (coalició CDA+Segle 21), Patrick
Garcia (Renovació Democràtica, RD)
i Isabel Lozano (Els Verds). EFE

ners i les altres tres, cooperants de
l’ONG Metges del Món.
La querella va ser presentada pel
Fòrum Internacional per a la Veritat
i la Justícia a l’Àfrica dels Grans Llacs
contra diversos alts càrrecs del Govern de Rwanda. Aquesta plataforma –integrada per personalitats
com per exemple el premi Nobel de
la pau Adolfo Pérez Esquivel i ajuntaments catalans– descriu en la seva
querella el genocidi comès en aquell
país la dècada passada.

Per això, demana que s’actuï contra 69 membres o dirigents del
Front Patriòtic Rwandès (integrat
per tutsis i actualment al Govern) i
que es cridin a declarar 57 persones
en qualitat de testimonis.
CIRCUMSTÀNCIES / El jutge limita la
investigació a «conèixer i investigar
les circumstàncies» en què es van
produir les morts dels ciutadans espanyols. De totes maneres, aclareix
que aquestes morts hauran de «ser

contextualitzades en la realitat social» del moment en què es van produir i «esbrinar» si s’integren en el
delicte de genocidi denunciat.
Per això, el magistrat es compromet a «fer arribar» la seva investigació «a la possible comissió d’aquest
tipus de delictes, i la seva connexitat
o relació amb les morts dels ciutadans espanyols».
Els morts són els missioners Joaquim Vallmajó (mort el 1994), Servando Mayor, Julio Rodríguez, Mi-

guel Ángel Isla, Fernando de la Fuente (assassinats el 1996) i Isidro Uzcurun (mort el 2000). També s’investiga l’assassinat el 1997 de la infermera Maria Flors Sirena, del metge Manuel Madrazo i del periodista Luis
Valtueña.
El genocidi de Rwanda va causar
al voltant d’un milió de morts, «un
drama que ha sigut deliberadament
amagat i, sovint, estratègicament
manipulat», segons asseguren els
querellants. H

