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 LA CONNEXIÓ MANRESANA DE WIKILEAKS

«El govern d'Espanya ha
reiterat al govern de
Rwanda que el procés judi-

cial no reflecteix la política exte-
rior espanyola i que el govern
espanyol ni donava suport ni
havia estat consultat prèviament
sobre les acusacions»

1

Sánchez Benedito, director
general adjunt per a l'À-
frica Subsahariana, afirma

que «és el que hi ha; tenim al-
guns jutges que estan interes-
sats a perseguir les violacions de
drets humans per tot el món»

2

CABLE D
AMBAIXADA DELS EUA A

MADRID (22-2-2008)
Les ordres internacionals de
detenció en marxa però en-

cara no lliurades

Un dels greus problemes del cas
Flors Sirera és que les proves acu-
mulades apunten a l’FPR tutsi, i
això trenca el relat amb el qual s’ha
volgut explicar una part del geno-
cidi amb milions de víctimes de
l’Àfrica dels Grans Llacs. 

Segons aquest relat, els hutus
van cometre un brutal genocidi a
cop de matxet i l’FPR tutsi va atu-
rar-lo i garantir la seguretat. En un
dels cables s’explica que el govern
espanyol no comparteix les bases
de l'acusació, «que semblen rees-
criure el genocidi des d'una pers-
pectiva única dels hutus com a víc-
times i de la brutalitat tutsi». En això
coincideix, un altre cop, amb la di-
plomàcia dels EUA. I, un altre cop,

a l’altra riba hi ha un grup de per-
sones i entitats coneixedores de la
realitat del sector que, sense inte-
ressos que els mediatitzin, aporten
un altre punt de vista.  La imatge
que a través del cinema, la gran
premsa i la majoria de llibres s’ha
transmès del genocidi, !ns ara, és
que els tutsis han estat les víctimes
i els hutus els botxins, quan la re-
alitat és que el plani!cador de tot
plegat ha estat l’exèrcit tutsi de
l’FPR i les dues ètnies n’han patit
les conseqüències, tant els hutus
com els tutsis pobres de Rwanda,
però no els tutsis de l’oligarquia que
van formar l’FPR i van atacar des de
fora del país el "##$, que va causar
la major part de víctimes, i amb
matances d’un sadisme extrem

van provocar deliberadament la re-
acció de les milícies hutus el "##%.
Inshiti, S’Olivar i el Fòrum per la Ve-
ritat i la Justícia a l’Àfrica dels Grans
Llacs defensen que per respecte als
genocidis jueu, armeni i cambod-
jà cal escriure la història de Rwan-
da correctament i concretar-ne
les responsabilitats sense confon-
dre víctimes amb botxins, com
està passant des de fa més de "&
anys. Mentre perduri la confusió,
l’actual règim rwandès continua-
rà massacrant i destruint. Rwanda,
un país més petit que Catalunya, ha
esdevingut una plataforma militar
al servei de grans empreses mine-
res, sobretot de capital nord-ame-
ricà i anglès, a ! de controlar una
enorme riquesa natural.
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«L’acusació sembla reescriure el
genocidi» entre hutus i tutsis

No és una pel·lícula d’espies
sinó la política real. Cables con!-
dencials de l’ambaixada dels EUA
a Madrid revelats per Wikileaks
mostren l’atent seguiment que ha
fet la diplomàcia i el govern de la
superpotència sobre la investiga-
ció oberta pels tribunals espa-
nyols en relació amb l’assassinat de
la manresana Flors Sirera i ' reli-
giosos i cooperants més a Rwanda,
i sobre les ordres internacionals
d’arrest emeses contra la cúpula
del Front Patriòtic Rwandès.

Efectivament, la feina feta per
l’entitat manresana Inshuti i el
Fòrum per la Veritat i la Justícia a
l’Àfrica dels Grans Llacs, que van
aconseguir que l'Audiència Na-
cional dictés acte de processa-
ment contra la cúpula política i mi-
litar del govern rwandès, han tin-
gut poderosos opositors. Ni més ni
menys que l’aparell diplomàtic
(com a mínim) dels Estats Units i
el mateix govern espanyol.

Si era una evidència que l’acla-
riment de la mort de nou ciutadans
espanyols a Rwanda no ha esde-
vingut precisament una prioritat
per al govern de l’estat, els cables
que ahir recollia el diari ($ minu-
tos, !ltrats per Wikileaks al diari no-
ruec Aftenposten, mostren l’en-
granatge del poder.

La causa profunda d’aquesta
situació és que, segons recull l’ac-
te de l’Audiència Nacional, Flors Si-
rera hauria estat presumptament
assassinada per ordre directa de la
cúpula del Front Patriòtic Rwan-
dès, comandat, llavors i ara, per
Paul Kagame, aliat clau a la zona
dels Estats Units i garant del sub-
ministrament de minerals com el
coltan, necessaris per fer telèfons
mòbils, per exemple. Una zona
amb recursos naturals d’una ri-

quesa indescriptible i un militar-
president que en garanteix el sub-
ministrament. Interessos multi-
milionaris transnacionals i enmig
de la festa una entitat com Inshu-
ti i un advocat admirable, Jordi Pa-
lou, que aconsegueixen indicis
su!cients perquè un jutge de l’Au-
diència Nacional, Fernando An-
dreu, dicti ni més ni menys que un
acte de processament de "'( pà-
gines que implica, entre altres
procediments, ordres d’arrest in-
ternacional per a %$ alts respon-
sables de l’FPR, la força que go-
verna Rwanda. Això era el ) de fe-
brer del ($$', i el (( de febrer
l’ambaixada dels Estats Units a
Madrid informava en un dels ca-
bles interceptats per Wikileaks
que «el govern d’Espanya ha re-
iterat al govern de Rwanda que el
procés judicial no re*ectia la po-
lítica exterior espanyola i que el go-
vern espanyol ni donava suport ni
havia estat consultat prèviament

sobre les acusacions». La mateixa
!scalia de l’Audiència Nacional
hauria assegurat que no tenia cap
intenció de sol·licitar l’extradició
dels acusats.

La cosa es va complicar després
perquè un dels encausats, el ge-
neral Kayumba Nyamwasa, el nú-
mero " del rànquing de responsa-
bles (Kagame no pot ser jutjat per
la immunitat presidencial), es dis-
tancia de Kagame, aquest té por
que parli, Nyamwasa fuig i apareix
a Sud-àfrica, i allà és objecte d’un
atemptat i ferit de bala davant la
seva família. El jutge Andreu reitera
l’ordre d’extradició amb prioritat
vermella per a una persona que és
localitzable en un hospital, però el
militar no és posat sota l’imperi de
la llei. Nyamwasa és, segons l’acte
judicial, qui va donar l’ordre directa
per posar ! a la vida dels coope-
rants de Metges del Món entre els
quals hi havia Flors Sirera. Aquest
rocambolesc apèndix de la histò-

ria va tenir lloc fa pocs mesos i se-
ria bo no haver d’assabentar-se
per futures !ltracions del perquè
del fracàs de l’ordre d’arrest inter-
nacional.

Tornant a les transmissions de
l’ambaixada dels EUA a Madrid,
comandada pel diplomàtic Wi-
lliamson,  «va instar el govern es-
panyol a adreçar-se al govern de
Rwanda a nivell polític per inten-
tar suavitzar les tensions creades
per l'acusació judicial espanyola
contra %$ o!cials rwandesos». I se-
guint les recomanacions, l’ambai-
xador «va instar» el que era en
aquell moment ministre d’Afers Es-
trangers espanyol, Moratinos, a
trucar al seu homòleg rwandès,
Museminali, «per explicar-li que la
posició del govern espanyol és di-
ferent de la del sistema judicial».
Wikileaks no aclareix si el mateix
ambaixador va marcar el número
de telèfon i li va passar l’auricular,
però sembla força clar que les
dues cúpules de poder no es mo-
rien de ganes que el processa-
ment tirés endavant. De moment,
el que hi ha és que les comunica-
cions de l’ambaixada americana
quali!quen d’«engrescadora» la
notícia que «les acusacions poden
acabar en res». Així s’explica en un
cable que explicita que la infor-
mació va sorgir en una reunió in-
formal «llargament buscada» en-
tre un assessor legal del consolat i
una !scal de l’Audiència Nacional.

Es tracta d’un processament
del qual, si són innocents, no hau-
rien de tenir por tots plegats, però
que amb aquesta animositat ca-
blegrà!ca sembla alinear els go-
verns d’Espanya, Rwanda i Estats
Units a l’altra banda de la ratlla que
separa els que volen que s’aclareixi
l’assassinat de religiosos i coope-
rants dels que no. 

FRANCESC GALINDO | MANRESA

Wikileaks revela que EUA ha pressionat
perquè no s’aclareixi la mort de Flors Sirera

Els cables secrets mostren com es condiciona el govern espanyol perquè naufragui el judici

La infermera manresana Flors Sirera a Rwanda

ARXIU FAMILIAR

Assemblea  extraordinària  2011
Es convoca tots els socis i sòcies de l'Associació de Veïns de 
Sant Pau a l'assemblea general, com cada any.

Tindrà lloc el dissabte dia 5 de març del 2011, a les 17 hores, al 
local social de l'associació de veïns.

C. Cardener, 12-14 bxs. Manresa .
La junta



Presentació de la querella a l’Audiència Nacional

ARXIU/JORDI MORROS
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«L'ambaixa-
dor William-
son va instar

el govern espanyol
a adreçar-se al go-
vern de Rwanda a
nivell polític per in-
tentar suavitzar les
tensions creades
per l'acusació judi-
cial espanyola con-
tra 40 oficials
rwandesos»

1 «La resposta espa-
nyola va ser positiva
però sense compromi-

sos, tot i que diferents con-
tactes reconeixen que
l'agosarament de l'acusació
era inapropiada i potencial-
ment problemàtica per a Es-
panya. Hi havia un acord
sobre la idea de parlar amb el
rwandesos, tot i que creiem
que els espanyols hauran de
ser intensament animats»
[per tal que ho facin].

2

«Contactes al mi-
nisteri d'Estran-
gers espanyol han

dit privadament que
aquest és un exemple de
com els jutges espanyols
utilitzen la seva indepen-
dència judicial per imple-
mentar una agenda
política similar a ante-
riors acusacions a Pino-
chet i Rumsfeld»

2 «Estem aplicant la màxima pressió
al govern espanyol perquè aprovi
l'ordre d'extradició als EUA del no-

table traficant d'armes sirià Al-Kassar. Una
topada amb Espanya sobre l'extradició
d'algú acusat de genocidi i complicitat en les
morts de ciutadans espanyols només faria
més difícil que el govern espanyol aprovés
l'extradició d'Al-Kassar»

3
«S'insta a tenir precaució extrema a
permetre personal militar rwandès
acusat pels tribunals espanyols viatjar

als Estats Units per a formació patrocinada
pel govern [...]. No podem predir com respon-
drien els tribunals o el govern espanyol si se
sabés que una persona perseguida per la
seva relació amb la tortura i mort de 4 ciuta-
dans espanyols està participant en un pro-
grama de l'exèrcit dels EUA a càrrec del
govern dels EUA».

1

(Comentari). La reunió va
fer emergir «l'engresca-
dora notícia que les acusa-

cions poden acabar simplement
en res. Tot i així volem reiterar
que el sistema judicial espanyol
és altament imprevisible, el que
avui és falta d'interès podria ser
el titular de demà».
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«Sánchez-Be-
nedito, director
general adjunt

per a l’Àfrica, va dir
que el govern espa-
nyol no comparteix
les bases de l'acusa-
ció, que semblen re-
escriure el genocidi
des d'una perspectiva
única dels hutus com
a víctimes i de la bru-
talitat tutsi».

3

«Williamson va instar Mo-
ratinos a trucar a Musemi-
nali [ministre d'Estrangers

rwandès] per explicar-li que la
posició del govern espanyol és di-
ferent de la del sistema judicial».

4

(Comentari de Williamson).
«Tot i que el govern es-
panyol reconeix que

aquest assumpte està creant
tensió en un espai més ampli
(que Rwanda), no semblen sen-
tir-se directament afectats i per
tant no tenen un sentiment de
pressa per resoldre-ho»

5

SEGONS EL CABLE, LA
FISCAL X VA DIR QUE:

«El sistema judicial va assumir la
investigació i les consegüents
acusacions per satisfer les famí-
lies de les víctimes [...] L'oficina
del fiscal no desitja portar el cas
més enllà, i va dir específicament
que no tenen intenció de buscar
l'extradició dels individus acu-
sats [...] No preveiem anar més
enllà».

1CABLE B
En una reunió que el cable afirma

que va ser llargament buscada,
l'assessor legal del consolat dels
EUA es va trobar informalment

amb una fiscal de l'Audiència Na-
cional el 5 de maig del 2009 per

ocupar-se de l'assumpte

CABLE C
AMBAIXADA DELS 
EUA (13-3-2008)

CABLE A
AMBAIXADA dels EUA MADRID

(23 de maig del 2008)
Reunió de l'ambaixador dels EUA Wi-
lliamson amb el director general per a

Àfrica, Antonio Sánchez-Benedito; el di-
rector general per als Balcans, Ramón
Abaroa; l'ambaixadora especial pels

drets humans, Silvia Escobar; el director
general per a la Coperació Judicial Inter-
nacional, Aurora Mejía, i el director de
relacions internacionals del Consell 

General del Poder Judicial, 
Francisco de Jorge.

En una de les comunicacions in-
terceptades es comenta la con-
centració d’unes !"" persones
que va tenir lloc al Rond Point
Shuman de Brussel·les, just da-
vant de la seu de la Comissió Eu-
ropea, per celebrar la resolució de
l’Audiència Nacional que demana

l’ordre de recerca i captura de #"
militars rwandesos com a pre-
sumptes responsables de genoci-
di, crims contra la humanitat i ter-
rorisme. També hi va haver con-
centracions a Madrid. D’altra ban-
da, sembla que allò que hauria de
ser d’atenció prioritària per a la co-
munitat internacional és el fet que

hi hagi assassinats sense aclarir i
que els que van llevar la vida als re-
ligiosos Joaquim Vallmajó, Ser-
vando Mayor, Julio Rodríguez, Mi-
guel Ángel Isla, Fernando de la Fu-
ente i Isidro Uzcudún, i als coope-
rants Flors Sirera, Manuel Madra-
zo i Luis Valtueña no hagin notat
encara el pes de la justícia.
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Manifestacions i protestes que són
objecte d’atenció diplomàtica

D'ENGANXALLS DE REMOLC MUNTATGE 
PORTABICICLETES, REMOLCS (CÀRREGA, MOTOS, QUADS, GOSSOS, ETC.)

(Polígon Bufalvent, al carrer de la ITV)Tel. 93 877 0415 
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