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La destrucció comença a trobar els propis límits

Els europeus seguim considerant el que passa a Ruanda com la conseqüència de lluites tribals que no interessen, quan
al darrere s'amaguen algunes de les manifestacions més cruels dels conflictes actuals del món
tribuna
Advocat i mediador en conflictes
JORDI PALOU-LOVERDOS..

Fa pocs dies una notícia obria la portada als principals diaris i informatius europeus, americans i africans: el jutge
antiterrorista francès J.L. Bruguière dictava nou ordres d'arrest internacional contra nou membres de la cúpula
politicomilitar, a més de Paul Kagame, actual president de Ruanda. Com que Kagame disposa d'immunitat per la
seva condició de president, s'ha remès el gruix de la investigació a l'ONU i al Tribunal Internacional per Ruanda,
que té competència sobre tots els crims internacionals produïts a Ruanda durant l'any 1994, perquè pugui inculpar
formalment aquest cap d'estat. Les coses canvien cada vegada més ràpidament. Després de vuit anys
d'investigació, el magistrat francès afirma que disposa de proves suficients per implicar aquesta cúpula
politicomilitar en l'atemptat terrorista internacional que va posar fi a la vida dels dos presidents —hutus— de
Ruanda i Burundi. La notícia ha tingut un ressò exigu a Espanya i ho ha estat només de retruc: s'ha informat
d'aquesta important decisió com a causa de la ruptura de relacions diplomàtiques decidida per Ruanda (pel mateix
imputat) contra França. Seguim considerant tot això com lluites tribals que no ens interessen, quan al darrere
s'amaguen algunes de les manifestacions més cruels dels conflictes actuals del món, que sens dubte ens afecten a
tots. A nosaltres, també.
És així. Quan es parla de Ruanda, si se'n parla, la informació acostuma a centrar-se en l'anomenat
genocidi del 94. Cada vegada és més conegut, i acceptat, que el detonant d'aquestes matances va ser
justament el magnicidi dels presidents abans esmentat, com a culminació d'una invasió militar de l'any
1990 que va causar innombrables víctimes. Cada vegada és més conegut i acceptat que des del 1990,
durant l'any 1994 i després del 94 hi ha hagut centenars de milers de víctimes ruandeses, hutu, tutsi i
twa; la majoria, població civil innocent. Cada vegada és més conegut i acceptat que l'exèrcit ruandès,
entre d'altres, ha envaït dues vegades la veïna RD del Congo i ha causat centenars de milers de
víctimes, no només ruandeses, sinó també congoleses (nombroses organitzacions internacionals i la
mateixa ONU parlen de més de quatre milions i mig de víctimes directament o indirectament causades
per aquest conflicte des del 1998, només a la RD del Congo). Cada vegada és més conegut, i acceptat,
que darrere aquesta tragèdia, la que ha causat més víctimes des de la Segona Guerra Mundial, hi ha
importants interessos geopolítics, geoeconòmics i geoestratègics sobre aquesta zona d'Àfrica (una de
les zones més riques del planeta en minerals valuosos i estratègics com l'or, els diamants, el tàntal,
entre d'altres). Aquesta tragèdia, que encara avui desplega els seus efectes sobre Àfrica Central, ha
causat la pèrdua de set milions de vides humanes —entre les quals es troben els catalans Joaquim
Vallmajó i Flors Sirera, entre d'altres espanyols, ruandesos i congolesos— en circumstàncies
particularment doloroses, i ha destruït el teixit social, econòmic i mediambiental. A més a més de la
justícia francesa, l'Audiència Nacional està investigant aquests crims internacionals d'acord amb el
principi de justícia universal. Espanya no pot ser titllada de parcial, ja que no tenia ni té cap relació
amb Ruanda o la RD del Congo, ni política, ni comercial. La destrucció comença a conèixer els seus
propis límits. La resolució del conflicte ruandès es presenta com a peça clau per a tot Àfrica Central.
Conèixer la veritat, especialment la veritat ocultada, és essencial per resoldre pacíficament i
satisfactòriament els conflictes. Aquesta veritat ocultada ha de ser investigada per posar fi a la
impunitat de la qual gaudeixen els criminals que eliminen vides humanes innocents moguts per
interessos inconfessables, però després cal el diàleg per poder construir horitzons nous a partir d'una
base assumida per la immensa majoria de la població.
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L'ordre dictada per un jutge
francès per tal que siguin
detinguts nou membres de la
cúpula politicomilitar del país
africà ha tingut escàs ressò
entre nosaltres
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