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El govern farà un reconeixement institucional a les víctimes catalanes del
conflicte de Ruanda
7/6/2006
El conseller de Relacions Institucionals i Participació ha presidit la cloenda de les jornades DIR-Diàleg Intra-Rwandès, que
han reunit hutus i tutsis a El Masnou per parlar de la pau
El conseller de Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, ha anunciat avui que el govern català organitzarà un acte
de reconeixement institucional a les víctimes catalanes del conflicte de Ruanda, que va esclatar el 1990 i va costar 7 milions
de vides. Saura ho ha dit en l’acte de cloenda de les jornades DIR-Diàleg Intra-Rwandès, que han comptat amb la presència
de familiars del missioner Joaquim Vallmajó i la cooperant de Metges del Món Flors Sirera, que van perdre la vida de forma
violenta a Ruanda. També hi han assistit familiars del missioner basc Isidro Uzcudun, que va morir a mans del Front Patriòtic
Ruandès.
El conseller ha assegurat que “el millor homenatge a les víctimes és el compromís amb la pau”, i ha afirmat que “Catalunya
ja és un referent en el moviment pacifista” arreu del món. En aquest sentit, Saura ha recordat que “el nou Estatut recull la
necessitat de fomentar la cultura de la pau” i ha insistit en la voluntat del govern català de fomentar una política pública de
foment de la pau amb la creació de l’Institut Català Internacional per la Pau.
Saura també ha felicitat els organitzadors de les jornades de diàleg intra-ruandès, s’ha mostrat convençut dels efectes
positius de la trobada i ha recordat que “no hi ha pau sense justícia ni des de la impunitat”. Sobre el conflicte entre hutus i
tutsis als Grans Llacs, el conseller ha lamentat que “els qui havien de defensar els Drets Humans s’ho van mirar de forma
passiva”. El conseller ha presidit la cloenda en representació del govern i com a responsable del projecte de creació de
l’Institut, que s’encarregarà de promoure la cultura de la pau; la mediació en conflictes; donar suport a les entitats i
moviments socials en pro de la pau; fer recerca en aquest àmbit; assessorar les administracions; formar experts en resolució
de conflictes, etc.
Les jornades DIR-Diàleg Intra-rwandès han comptat amb la presència del Nobel de la Pau Adolfo Pérez Esquivel, que ha
recordat que “el que passa a Àfrica ens afecta a tots, perquè darrera això hi ha interessos econòmics”. Pérez Esquivel a
conclòs que “un altre món és possible, però l’hem de fer amb la solidaritat i la unitat del poble”.
També ha intervingut el candidat al Nobel Joan Carrero, president del Fòrum Internacional per la Veritat i la Justícia a l'Àfrica
dels Grans Llacs. Carrero ha fet una crida a “construir una Ruanda sense exclusions i sense agressions a altres països com
el Congo”.
Les jornades de diàleg DIR’06 han reunit a Barcelona 21 personalitats ruandeses que representen diferents posicions
davant el conflicte de Rwanda –entre els quals hi ha Paul Rusesabagina (gerent hutu de l’Hotel Mille Collines a Rwanda
l’any 1994 i inspirador de la pel•lícula Hotel Rwanda), Abdul Ruzibiza (ex-militar de l’Armée Patriotique Rwandaise, present a
l’atemptat contra els presidents hutus de Rwanda i Burundi l’any 1994) i Jean M. Ndagijimana (ex-ministre d’Exteriors
Rwandès).
En el seu document de conclusions, els participants han recomanat establir un diàleg intra-ruandès més ampli, han constatat
les deficiències que encara subsisteixen a Rwanda en l’aplicació del principis d’un Estat de Dret i han advertit dels riscos
que això pot suposar. Els participants a les jornades també han agraït molt especialment la col•laboració del govern català i
del Premi Nobel de la Pau, Pérez Esquivel. La trobada ha estat impulsada per la Xarxa per la Veritat i Jordi Palou-Loverdos,
advocat, mediador en conflictes i representant legal de les víctimes a Rwanda i la RD Congo., i té el suport de la
Generalitat, el Fons Mallorquí de solidaritat i cooperació i els ajuntaments de Palma, Manresa, Navata i Figueres.
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