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ES PRESENTA A L’AUDIÈNCIA NACIONAL UNA QUERELLA CONTRA ALTS
CÀRRECS DE L’ESTAT DE RWANDA1
El Fòrum Internacional per la Veritat i la Justícia a l’Àfrica dels Grans Llacs presenta
una querella contra alts càrrecs de l‘Estat de Rwanda a l’Audiència Nacional de Madrid el
22 de febrer de 2005.
Subscriuen aquesta querella víctimes i familiars de víctimes catalanes, espanyoles i
rwandeses, testimonis en l’exili de hutus i tutsis protegits fins aquest moment, el Premi
Nobel de la Pau, Adolfo Pérez Esquivel, la congressista afroamericana dels Estats
Units, Cynthia McKinney, els Ajuntaments de Manresa, Figueres i Navata, el candidat
a Premi Nobel de la Pau, Juan Carrero Saralegui i organitzacions internacionals i
nacionals no governamentals (vegi’s la llista adjunta).
Dues de les víctimes eren catalanes
El Fòrum Internacional per la Veritat i la Justícia a l’Àfrica dels Grans Llacs insta la
investigació de la mort de dos catalans i set espanyols a Rwanda i la República
Democràtica del Congo (metge, infermera, periodista i missioners). Totes les víctimes
catalanes i espanyoles assistien prioritàriament a la població local i van ser en tots els
casos testimonis incòmodes de les matances produïdes a la població hutu d’ambdós
països.
S’ha obtingut testimonis i proves excepcionals que acrediten la responsabilitat de la
cúpula político-militar del Front Patriòtic Rwandès (FPR) en l’organització de
matances selectives i sistemàtiques tant dels catalans i espanyols referits, com de
rwandesos i congolesos entre l’any 1990 i el 2004. En aquest període han perdut la vida
prop de set milions de persones, una gran part dones i nens. Segons la organització
International Rescue Committee gairebé quatre milions de persones han mort directa o
indirectament a causa d’aquest conflicte des de l’any 1998 en la R.D. Congo.
En el marc de la investigació realitzada, s’ha pogut identificar a un dels membres del
comandament secret de l’FPR, “Network”, que va atemptar contra l’avió en el qual
viatjaven els presidents de Rwanda i Burundi, Juvenal Habyarimana i Cyprien
Ntaryamira, ambdós pertanyents a l’ètnia hutu. El Fòrum Internacional per la Veritat i la
Justícia a l’Àfrica dels Grans Llacs ha proporcionat aquesta important prova a la justícia
francesa que investiga el citat atemptat, com ha recollit àmpliament Le Monde el 10/3/04.
Aquesta revelació es correspon amb dos informes secrets elaborats per Michael Hourigan,
com a inspector de les Nacions Unides, que impliquen directament al president del govern
rwandès, Paul Kagame. La fiscalia del TPIR (ONU) va mantenir en secret l’informe, que va
ser filtrat parcialment a un periodista del National Post de Canadà, qui va denunciar els
fets, quan estava la investigació en curs. En una part coneguda de l’informe es fa
referència a la mort dels dos catalans i set espanyols.
La lluita pel coltan i altres minerals estratègics
Aquest conflicte no només és la història de la lluita per l’accés al poder d’elements
extremistes i criminals sinó també i, sobretot, del pillatge i la lluita pel control de la
explotació dels riquíssims recursos naturals (or, diamants i, sobretot, el coltan, utilitzat
per la fabricació de mòbils, míssils, etc.) de la part oriental de la R. D. Congo. Pillatge
en el qual han intervingut a més d’actors locals també grans empreses
transnacionals occidentals, principalment d’Estats Units, Canadà i Europa, segons la
ONU. Gran part d’aquest drama humà i ecològic ha estat deliberadament ocultat i sovint
estratègicament manipulat. Aquesta acció de justícia pretén acabar amb la situació de
impunitat, fer públiques les veritats ocultades d’aquest conflicte i contribuir d’aquesta forma
a la pacificació de la gent i pobles d’aquesta zona de l’Àfrica Central.
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Relació de les víctimes catalanes i espanyoles que treballaven en aquestes poblacions:
a) JOAQUIM VALLMAJÓ SALA, missioner a l’Àfrica, segrestat, torturat i assassinat per
l’FR a Byumba (Rwanda) el 26 d’abril de 1994.
b) SERVANDO MAYOR GARCÍA, JULIO RODRÍGUEZ JORGE, MIGUEL ANGEL ISLA
LUCIO i FERNANDO DE LA FUENTE DE LA FUENTE, germans maristes, assassinats
per l’FPR a Bugobe (R. D. del Congo) el 31 d’octubre de 1996.
c) Ma FLORS SIRERA FORTUNY, MANUEL MADRAZO OSUNA i LUIS VALTUEÑA
GALLEGO, membres de l’ONG Metges del Món, assassinats per l’FPR a Ruhengeri
(Rwanda) el 18 de gener de 1997.
d) ISIDRO UZCUDUN POUSO, missioner de la diòcesi de Donosti, assassinat per l’FPR
a Mugina (Rwanda) el 10 de juny de 2000.
Subscriuen aquesta querella les següents persones i organitzacions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cynthia nn McKinney, congressista afroamericana (EUA)
Adolfo-Maria Pérez Esquivel, Premi Nobel de la Pau 1980 (Argentina)
Juan Carrero Saralegui, candidat a Premi Nobel de la Pau; President de la Fundació
S’Olivar de Mallorca
Josep, Martí, Núria, Pilar i Maria Antònia Vallmajó Sala (germans de Joaquim Vallmajó)
Josep Ma Sirera Fortuny (germà de Flors Sirera)
Fernando Valtueña Gallego (germà de Luis Valtueña, periodista gràfic de la Agència
COVER i col·laborador d’Antena 3 TV)
Fernando Madrazo Osuna (germà de Manuel Madrazo)
Águeda Uzcudun Pouso (germana de Isidro Uzcudun)
Edesio Rodríguez de la Fuente, Mª de los Ángeles Jorge de la Fuente (pares de Julio
Rodríguez Jorge)
Jesús Mayor García (germà de Servando Mayor)
Cipriano Isla Lucio (germà de Miguel Ángel Isla Lucio)
Marie Béatrice Umutesi, sociòloga, escriptora i víctima refugiada rwandesa (a l’exili)
5 víctimes rwandeses (a l’exili)
Assistance Aux Victimes Des Conflits en Afrique Centrale, (Bèlgica)
Associació de Víctimes Pro Iustitia, (Holanda)
Centre de Lutte contre l’Impunité, (Bèlgica)
Organisation For Peace Justice And Development in Rwanda, (EUA)
Ajuntaments de Figueres, Manresa i Navata
Federación de Comitès de Solidaridad con el África Negra de España (12 Comitès)
Centre de Recursos de la Coordinadora d’ONG Solidàries, (47 associacions)
Associació Drets Humans de Mallorca

La querella denuncia els següents alts càrrecs de l’FPR:
General Major KAYUMBA NYAMWASA (cap de la Intel·ligència Militar de la Directorate Military
Intelligence, serveis secrets rwandesos), Coronel RWAHAMA JACKSON MUTABAZI (membre de la
DMI a Byumba), Coronel JAMES KABAREBE (Commanding Officer del High Command Unit de
l’APR i responsable màxim d’operacions a la invasió del Zaire per Rwanda), Coronel DANY
MUNYUZA, membre de la DMI de Byumba, Capità MAJYAMBERE (Brigade Intelligence Officer nº
408), Capità EVARISTE KABALISA (comandant segon de la Gendarmerie de Ruhengeri), General
de Brigada FRED IBINGIRA, Coronel JAQUES NKURUNZIZA, director de l’operatiu policial-militar
G2, Major DAN GAPFIZI, Coronel CEASER KAYIZARI, entre d’altres.

Contactes:
•

•
•

HELENA POL: helenapol@yahoo.es o prensa@veritasrwandaforum.org Telf.699629016.
Responsable de premsa del Fòrum Internacional per la Veritat i la Justícia a l’Àfrica dels
Grans Llacs.
advocat@veritasrwandaforum.org
Tel.661574375.
JORDI
PALOU-LOVERDOS:
Representant legal, portaveu víctimes i del Fòrum Internacional per la Veritat i la Justícia a
l’Àfrica dels Grans Llacs.
JUAN CARRERO: olivar@pangea.org; Tel. 971.618593. President del Fòrum Internacional
per la Veritat i la Justícia a l’Àfrica dels Grans Llacs.
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