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Cynthia McKinney critica el paper
de l’ONU en el genocidi ruandès
La excongressista afroamericana fou convidada pel Club Ultima Hora
JOAQUIM TORRES. Palma.

McKinney fou presentada pel president de la Fundació s’Olivar, Joan Carrero.

Apunt

L’excongressista
nord–americana Cynthia
Mckinney va criticar amb
duresa l’actuació de
Nacions Unides i de l’administració del seu país en
el conflicte que encara es
viu als Grans Llacs i va
acusar l’actual secretari
general de l’ONU, Kofi
Annan, de mantenir un
actitud còmplice en el
genocidi. Davant més de
150 persones, Mackinney
oferí ahir una conferència
a la Banca March, convidada pel Club Ultima
Hora.
La primera excongressista afroamericana dels
Estats Units promou un
procés internacional contra els responsables dels
pressumptes «crims contra la humanitat» comesos
a la zona centre-africana
dels Grans Llacs. Aquesta
investigació es basa en un
informe intern de l’ONU,
en què es qüestiona l’actual secretari general,
Koffi Annan, i altres responsables per la seva actitud còmplice en el genocidi. Un dels motors d’aquest procés és la Fundació s’Olivar, presidida per
Joan Carrero, qui ahir
presentà McKinney.
L’excongressista va
enmarcar el conflicte dels
Grans Llacs en una operació de l’administració
americana i de les grans
multinacionals per controlar la «joia de la corona»
africana, rica en or, diamants, cobalt, urani o
petroli. Una operació que
es va iniciar a principis
dels 90 desencadenant
una lluita entre les ètnies
hutu i tutsi, amb implicacions en els governs d’Uganda, Ruanda, Burundi i
la República Democràtica
del Congo, que ha causat
set milions de víctimes
innocents.
Mckinney va aprofitar
l’acte per aplaudir la capacitat de mobilització de la
societat espanyola contra
la guerra de l’Iraq i va
demanar que aquesta oposició també es faci extensiva al conflicte dels
Grans Llacs. També va
destacar el precedent que
representa en la recerca
de la justícia internacional la causa oberta pel
magistrat Baltasar Garzón contra el dictador xilè

L’excongressista
critica el Govern
americà i
demana una
ONU forta
Aplaudeix
l’oposició de la
societat contra la
guerra de l’Iraq

Víctima

Un dels moments
més emotius de
l’acte organitzat
pel Club Ultima
Hora fou
protagonitzat
precisament per un
ruandès. Aquesta
víctima del conflicte
bèl·lic va explicar la
massacre que va viure
amb els seus ulls i va
agrair la tasca que dur
a terme Juan Carrero,
perquè «els africans
esperem la pau i que la
impunitat s’acabi».

McKinney rebé el suport de nombroses autoritats.

Més de 150 persones escoltaren la conferència.
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Augusto Pinochet. La conferenciant va deixar clara
la seva oposició a una possible guerra a l’Iraq i va
criticar el paper de l’administració americana i la
feblesa de l’ONU. «M’agradaria veure una ONU
forta», va afirmar després
de reconèixer que l’organisme ha comès errades
importants, «però no
podem abandonar-la, per-

què és l’únic espai on el
món es pot unir».
L’acte fou presentat pel
president-editor del Grup
Serra, Pere A. Serra, qui
destacà de la conferenciant que se l’ha considerat la successora del líder
afroamericà, Martin Luther King. Va ser el president de la Fundació s’Olivar, Juan Carrero, qui
aprofundí en la tasca de
l’excongressista en favor
de la pau. Van assistir–hi
el vicepresident del
Govern, Pere Sampol, qui
s’havia reunit amb l’excongressista hores abans,
la presidenta del Consell
Insular de Mallorca,
Maria Antònia Munar, o
el president del Parlament balear, Maximilià
Morales. Hi eren els directors d’Ultima Hora, Pere
Comas, i el de Diari de
Balears, Miquel Serra.

El jutge Monserrat citarà
a declarar el president
de l’INE de l’any 1999
P.R. Palma.

El magistrat instructor del cas Formentera,
Antoni Monserrat, ha
acordat la pràctica de
totes les diligències de
prova presentades el
passat 10 de febrer per
l’acusació exercida pel
PSM-Entesa Nacionalista.
El concret, Monserrat
ha acceptat citar a declarar el president de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) durant l’any
1999 i, també, ha manat
expedir un ofici a l’esmentat organisme per
tal que informi sobre la
persona que llavors el
presidia i la seva actual
adreça per tal que acudeixi a la compareixença
judicial. S’ha d’assenyalar que l’Oficina del Cens
Electoral (OCE) depèn
d’aquest institut.
Així mateix, també es
demanarà a l’actual presidenta de l’INE que
informi sobre la identitat i respectius càrrecs
de les persones que a
l’any 1999 treballaven
en els serveis centrals de
l’OCE, en concret en el
departament que s’encarregava de l’elaboració del Cens Electoral de

Antoni Monserrat.

Residents Absents (Cera).
També ha admès el
magistrat instructor la
demanda d’una llista del
personal que prestà els
seus serveis l’any 1999
als Consolats de Rosario,
Bahía Blanca, Mendoza,
Buenos Aires, viceconsolat de Santa Fe i
Ambaixada de Buenos
Aires.
Els requeriments de
prova del partit nacionalista incloïen la durada
del contracte de tot
aquest col·lectiu de treballadors, les seves categories professionals, les
funcions que llavors
desenvoluparen en les
seus mencionades i l’actual destinació.

Costa reitera a Ramis la
invitació a participar
en la Mesa de Seguretat
P.R. Palma.

El conseller d’Interior,
Josep Maria Costa, mantingué ahir una reunió
amb el nou delegat del
Govern, Miquel Ramis,
per expressar-li la preocupació de l’Execuciu
balear davant l’increment de la inseguretat
ciutadana i proposar-li
iniciatives concretes per
minvar els índexs de
criminalitat.
Al llarg de la reunió, el
conseller Costa traslladà a Miquel Ramis la
voluntat d’obrir un canal
de diàleg i col·laboració
entre ambdues administracions, fonamentat en
la Mesa de Seguretat
Pública i en la signatura
d’un conveni marc entre
el Ministeri de l’Interior
i el Govern.

Malgrat aquest oferiment, el delegat del
Govern declarà fa pocs
dies a la seu de la Prefectura de Policia que la
seguretat era una competència del Govern central «que posa a disposició de l’Executiu balear
sense cedir-la» i, per
això, estava disposat que
membres del Govern
autonòmic s’asseguessin
amb ell i no a l’inrevés.
No obstant això, Costa
traslladà a Miquel
Ramis la invitació a participar en la Mesa, constituïda formalment el 21
de gener com a fòrum de
discussió i anàlisi dels
temes de la seguretat
pública a les Illes, i en la
qual estan representades totes les institucions
de l’Arxipèlag.

