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Cynthia McKinney amb l’advocat Jordi Palou-Loverdos, del Fòrum Internacional per la Veritat i la Justicia a 
l’Àfrica dels Grans Llacs 
 

“Occident alimenta els conflictes a l’Àfrica” 
 
Una activista nord-americana testifica a Espanya per les morts a 
Ruanda i Congo 
 
  MARICEL CHAVARRÍA 
                 Barcelona 
 

No només són un benefici en si mateix. Les exportacions d’armes son a vegades una 
estratègia per a fins més rentables. Cynthia McKinney, ex congressista nord-americana, la que 
fora enviada per Clinton al 1996 per a portar la seva política als Grans Llacs –“vaig acusar a la 
seva administració de complicitat en els crims de guerra al Congo, de provocar un genocidi”-, 
va declarar el dimarts a l’Audiència Nacional per la querella impulsada pel Fòrum Internacional 
per la Veritat i la Justícia a l’Àfrica dels Grans Llacs.  

 
“El que volia el meu govern –va explicar ahir McKinney a La Vanguardia- no era el 

millor per a els congolesos: Clinton em va mantenir allí perquè li interessava tenir una 
afroamericana en la que confiava Kabila: encara que Mobutu era tècnicament el President del 
Congo, qui atorgava concessions extractives era ell”.  

 
El joc denunciat per McKinney i el Fòrum per la Veritat i la Justícia –sobre el que es 

disposa de proves- era el següent: el llavors líder rebel Kabila avançava en el territori amb les 
tropes del FPR (Front Patriòtic Rwandès) intercanviant armes i diners procedents d’Occident 
per promeses de concessions mineres que farien efectives al conquerir un territori ric en or, 
diamants, coltà (el material d’aparells electrònics), etcètera. I serien  oficials un cop arribés a la 
presidència. “A l’octubre del 96, Kabila va començar a atacar els camps de refugiats hutus al 
Congo i al juliol ja havia conquerit tot el país”, explica l’advocat i mediador Jordi Palou, que 
acompanya McKinney a la seva visita a Espanya. Ruanda, un país tant gran com Catalunya, va 
aconseguir conquerir en menys d’un any un altre cinc cops més gran que Espanya.  

 
“Heus ací: interessos comercials combinats amb comerç il·lícit d’armes que nodreixen 

una guerra per a generar beneficis. Una guerra que es va cobrar 7 milions de vides entre 



ruandesos (hutus i tutsis) i congolesos”, apunta la ex congressista de Geòrgia a qui Bush va 
aconseguir fer fora després d’acusar la seva administració de mentir en l’11-S. Però el que va 
començar essent admès a tràmit per la justícia espanyola com una acusació als alts càrrecs del 
Estat de Ruanda per l’assassinat de 9 cooperants espanyols ha acabat convertint-se en el cas 
que busca justícia per a tots el morts desde 1990 al 2002. Demostrant a més responsabilitats 
de les companyies extractives (europees, canadenques, però sobretot, nord-americanes). “El 
que Occident percep com a lluites tribals són –afegeix Palou- odis dirigits per a treure beneficis 
aprofitant el caos”. 

 
Aquesta seria la primera vegada a Europa que s’assoleix relacionar judicialment els 

interesos econòmics amb el crims de guerra. “Tenint en compte la història d’Europa a l’Àfrica 
seria molt apropiat”, va concloure l’avui considerada en les seves terres del sud l’hereva de 
Luther King. “Es encomiable que tingueu a Catalunya un Institut per la Pau. Potser Espanya 
podria tenir un Ministeri sencer per la Pau, ¿no?. Al meu país li costarà una mica més arribar 
això, ja, ja!”.•    
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