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> Rwanda i el Congo: podrem veure tota la pel·lícula?  
 
Advocat, representant legal de les víctimes i del Fòrum Internacional per a la 
Veritat i la Justícia a l'Àfrica dels Grans Llacs.  
 
tribuna  
 
La impunitat total regna i no nomès en "gaudeixen" els criminals locals sinó 
també els responsables de les multinacionals occidentals que operen a la zona, 
la majoria, diem-ho clar, de raça blanca  
 
03/03/2005 
JORDI PALOU-LOVERDOS.  
Apesar del sofriment que pateixen els pobles de l'Àfrica Central des que el 
1990 el Front Patriòtic Rwandès (FPR) va envair Rwanda i el 1996 va envair
la República D. del Congo als països occidentals només se'ns recorda de 
tant en tant que hi va haver un genocidi l'any 1994. Va ser terrible. Però 
només es parla del que va passar durant tres mesos ... és com si 
agaféssim un documental de 2h. 40', retalléssim una escena de 3 minuts i 
llancéssim a les escombraries els restants 141 minuts! Hem pogut 
recuperar algunes escenes d'aquests 141 minuts "perduts": hem obtingut 
proves de les atrocitats de guerra comeses pel FPR des que l'any 1990 va 
envair el nord de Rwanda ... hem obtingut proves de com la cúpula 
político-militar del FPR va preparar el 1994 milimètricament l'atemptat a 
l'avió dels dos presidents hutus de Ruanda i Burundi amb la consciència 
que aquest fet ocasionaria una reacció en cadena que arrossegaria mil.lers 
de vides humanes, moltes d'elles de la seva pròpia ètnia, als que 
consideraven traïdors. Hem obtingut proves dels crims comesos durant el 
mateix 1994 i els anys posteriors a Ruanda. Hem obtingut proves dels 
crims comesos per el FPR i els seus aliats en envair en nomès nou mesos el 
territori de la R.D. del Congo, equivalent a cinc vegades Espanya. Hem 
obtingut proves, coincidents amb les obtingudes pel Grup d'Experts de la 
ONU, de que aquesta invasió, que va causar cents de mils de víctimes, no 
es feia només per dominar el territori sinó, sobre tot pel control dels 
riquíssims recursos naturals que es troben a la zona est del Congo (or, 
diamants, coltan, mineral estratègic utilitzat en components electrònics ...).
Aquest pillatge, del que també hem obtingut proves i que és un crim de 
guerra, ha servit per auto-financiar una guerra que des de 1998 ha causat 
3,8 milions de persones! víctimes, atribuïbles directa o indirectament a 
aquesta bogeria de control geoestratègic i econòmic, segons destaca 
l'International Rescue Comm 
ittee. La impunitat total regna ... i no nomès en "gaudeixen" els criminals 
locals sinó també els responsables de les multinacionals occidentals que 
operen a la zona, la majoria, diem-ho clar!, de raça blanca. Per primera 
vegada a la història volem portar aquests crims de guerra a l'Audiència 
Nacional. 
El missioner empordanès Joaquim Vallmajó va donar la vida a Rwanda per 
estar al costat de la gent i denunciar les injustícies que patien: l'abril del 
1994 un comando dels serveis secrets del FPR el va fer desapareixer. 
Quatre germans maristes (al Congo), tres cooperants de Metges del Món, 
entre ells la manresana Flors Sirera, i un missioner vasc, van patir una 
mort violenta per motius similars. També cents de mils de ruandesos i 
congolesos han perdut violentament la vida. Els experts coincideixen en 
que la pau no serà possible si abans no es realitza la justícia. Els familiars 
de Joaquim Vallmajó, de la resta espanyols morts, de ruandesos i 
congolenys, de la Coordinadora d'ONG gironines, Pérez Esquivel, la 
congressista Cynthia Mc Kinney, els Ajuntaments de Figueres, Navata i 
Manresa, i l'inspirador d'aquesta acció, Juan Carrero també ho han entès 
així. Tots confiem que aquestes veritats ocultades, com l'aigua, trobaran el 
seu camí. 
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