
Una sentència esperada  
per a una denúncia política

I, al meu parer, això ja ho sabien 
els dos països en presentar les de-
núncies, com va passar quan el go-
vern de Vicente Fox a Mèxic va qua-
lificar de genocidi l’assassinat d’es-
tudiants a la Plaza de Tlatelolco 
(1968). El camí raonable, en el cas 
que ens ocupa, era el de crims de 
guerra i crims de lesa humanitat, 
molt més fàcils de demostrar. 
D’aquí que la denúncia, penso, tin-
gués un fort component polític. 

En tot cas, la sentència, que és 
única per a les dues denúncies, obre 
les portes a la recuperació de relaci-
ons diplomàtiques entre Croàcia i 
Sèrbia. Una sentència esperada, 
doncs, i útil.e
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La sentencia de la Cort In-
ternacional de Justícia 
establint que ni Sèrbia ni 
Croàcia van cometre ge-
nocidi en la Guerra dels 

Balcans és l’esperada, i, també, la lò-
gica. Tot i que els dos països porten 
més d’una dècada acusant-se mútu-
ament de genocidi, es tracta d’un 
delicte molt difícil de demostrar.  

La Convenció de 1948 estableix 
que el genocidi implica la intenció 
expressa de destruir de forma siste-
màtica un grup humà concret. Per 
això, l’únic cas declarat genocidi ha 
sigut, l’any 2007, la matança de Sre-
brenica, que va acabar amb la mort 
de més de 8.000 musulmans l’any 
1995 a mans dels serbis. 

Als Balcans, i en concret a Croà-
cia i Eslovènia, com reconeix la sen-
tència, hi va haver neteja ètnica, vi-
olacions, assassinats, tortures o 
desplaçament forçats de civils, però 
no s’ha pogut demostrar, amb les 
proves presentades, que un grup èt-
nic tingués el propòsit explícit i sis-
temàtic d’acabar amb un altre.  
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