
 
 

A LA MESA DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS 
 
Els Grups Parlamentaris sotasignants, a l’empara del disposat en 
els arts. 193 i següents del vigent Reglament de la Cambra, 
presenten la següent Proposició no de Llei sobre suport al 
Procés de Diàleg Inter-Rwandès, per al seu debat en Comissió 
de Cooperació Internacional per al Desenvolupament. 

 
 
 

Exposició de motius: 
 

 
Avui són ja de coneixement públic els nombrosos casos de 
violacions dels drets humans, crims de guerra, crims contra la 
humanitat, genocidi, terrorisme i tortura comesos a la Regió dels 
Grans Lagos africans, i particularment en Rwanda i en la 
República Democràtica del Congo, des de 1990 fins a l'actualitat. 
En aquest conflicte han perdut violentament la vida onze 
nacionals espanyols, Joaquim Vallmajó Sala,  Servando Mayor 
García,  Julio Rodríguez Jorge, Miguel Ángel Isla Lucio, 
Fernando de la Fuente de la Fuente, Mª Flors Sirera Fortuny, 
Manuel Madrazo Osuna, Luis Valtueña Gallego, Isidro Uzcudun 
Pouso, Carmen Olza Zubiri i José Ramón Amunarriz, qui van 
donar el millor de si mateixos en favor de la gent de Rwanda i la 
RD Congo. 
 
Des de 1990, durant i després de 1994, i fins a l'actualitat, el 
conflicte rwandès ha causat cents de milers de víctimes innocents 
rwandeses pertanyents a totes les ètnies de Rwanda, (hutus, tutsis 
i twas); aquest conflicte després es va estendre a la veïna 
República Democràtica del Congo causant, directament o 
indirectament, la mort de prop de quatre milions de víctimes 
innocents congoleses i també ruandeses. 
 



Entre les causes profundes d'aquest conflicte a la Regió dels 
Grans Llacs, segons han posat de manifest de forma reiterada tant 
l’ONU com el Parlament Europeu, es pot assenyalar importants 
interessos geopolítics, geoeconòmics i geoestratègics sobre la 
República Democràtica del Congo. Malgrat l'aparent normalitat, 
aquest conflicte continua desplegant avui greus efectes a Rwanda 
i a Àfrica Central en el seu conjunt, com ha destacat aquest 
Congrés de Diputats en la Proposició no de Llei núm. 161/1176, 
publicada el 31 d'agost de 2005. La resolució del conflicte 
rwandès apareix com una de les més importants claus per a la 
pacificació d'Àfrica Central, considerant el procés de diàleg entre 
tots els actors implicats i, en especial, integrant la participació 
activa de les dones, com un dels instruments fonamentals per a la 
resolució pacífica d'aquest conflicte. Un país que, com a 
conseqüència de l'esmentat procés, registra des de març de 2004 
la més alta representació (un 48,8%) de dones parlamentàries al 
món i una experiència d'implicació de les dones entorn dels 
mecanismes de diàleg i processos de reconciliació exemplar. Que, 
és per això que, ha vingut sent acompanyat en multitud 
d'iniciatives i bones pràctiques pel Fons Fiduciari de UNIFEM 
contra la violència de les dones. Finalment, ressaltar també la 
importància de la Declaració de Kigali adoptada l'octubre de 2004 
que aferma el compromís decidit de les dones de la regió per 
mobilitzar, teixir i conduir el diàleg entre els esmentats països, a 
favor de la pau, el desenvolupament i la integració regional, 
reclamat el seu paper com a protagonistes en els esmentats 
processos. 
 

 
Proposició no de Llei 

 
 
1. Recolzar la iniciativa d'un Diàleg Intra-Rwandès iniciada, 
auspiciada i facilitada a Espanya, en el que participen ja 
ruandesos representants de diferents visions i posicions ètniques, 
polítiques, militars i socials de Rwanda (procedents de Rwanda i 
de la diàspora ruandesa), amb imminent inclusió de ruandesos i 
congolesos de l'est de la República Democràtica del Congo. 



Aquesta iniciativa internacional -orientada a un diàleg altament 
inclusiu, la resolució pacífica del conflicte i la reconciliació dels 
pobles abans assenyalats- aspira a aportar solucions 
consensuades, viables i duradores per a les generacions actuals i 
futures d'aquests territoris limítrofs i de tota la Regió dels Grans 
Llacs africans. 
 
2. Animar a ruandesos i congolesos a treballar sinèrgicament, al 
costat dels facilitadors espanyols, en un procés de diàleg profund i 
sincer que analitzi les arrels de la tragèdia, i en el qual 
s'assumeixin garanties polítiques, democràtiques, de seguretat i 
respecte dels drets fonamentals, de conformitat amb els principis 
d'un Estat de Dret. 
 
2. bis. En el context de l'aplicació efectiva de la Resolució 1325 
(2000) del Consell de Seguretat de Nacions Unides sobre la dona, 
la pau i la seguretat, assegurar la integració de la perspectiva de 
gènere en el context d'aquestes iniciatives, incorporant la 
participació de les dones i de les seves organitzacions acreditades 
en els processos de construcció de la pau i la reconstrucció, en els 
nivells i mecanismes de diàleg que s'estableixin, així com en els 
processos d'adopció de decisions corresponents. 
 
3. Instar a les institucions europees, als seus Estats Membres i a 
les autoritats espanyoles a cooperar i assistir tècnica, política, 
jurídicament i diplomàticament, en tot allò que fos necessari per 
al procés de Diàleg Intra-Rwandès, com una de les peces claus 
per a la pacificació global a la Regió dels Grans Lagos Africans. 

 
Congrés dels Diputats, 25 d'abril de 2007 
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