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Sampol celebra el canvi d'actitud del
Ministeri d'Afers Exteriors respecte el
dictador sanguinari Paul Kagame
El govern espanyol s'ha compromès avui a traslladar a l'ONU la
petició de l'Audiència Nacional d'uns informes que aportaran més
proves per imputar el president de Ruanda de genocidi i crims
contra la humanitat
El sendor del BLOC per Mallorca i PSM-Verds, Pere Sampol, ha aconseguit
avui el compromís del ministre d'Afers Exterior, Miguel Àngel Moratinos, de
traslladar la Comissió Rogatòria del jutge Fernando Andreu de l'Audiència
Nacional a l'ONU. Aquest auto implica un requeriment al Secretari General
de les Nacions Unides de les proves, evidències i diligències d'investigació
relatives a fets criminals comesos a la República Democràtica del Congo per
part de Paul Kagame i diverses corporacions multinacionals.
Amb aquests informes, el jutge Andreu disposarà de més proves per
incriminar i reclamar a la Justícia Internacional mesures contra l'actual
president de Ruanda.
Sampol ha intervingut en la sessió del ple del Senat avui per interpel·lar al
ministre Moratinos sobre la qüestió, i sobre la intenció del govern espanyol a
instar al Secretari General de l'ONU, Ban Ki-moon, a revocar el nomenament
de Kagame com a copresident dels Objectius de Desenvolupament del
Mil·lenni i a col·laborar amb la Justícia Universal.
El senador nacionalista considera que la presència de Kagame dins una
institució com les Nacions Unides tan sols pot significar l'encobriment per
part del responsable primer de l'organisme mundial dels assassinats de
milers de persones a la zona dels Grans Llacs a l'Àfrica a mans de Paul
Kagame i el Front Patriòtic Ruandès.
El ministre Moratinos, en aquest sentit, ha assumit aquesta qüestió després
d'un any i mig -ja que, l'auto del jutge Andreu restava a l'espera de ser
traslladat a l'ONU des del febrer de 2009-.
“Tot i la lentitud del govern espanyol, valorem positivament aquest anunci i el

canvi d'actitud de l'executiu de Zapatero, que ja el passat mes de juliol va
rebutjar rebre Paul Kagame en una recepció oficial”.
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