
  

 

 
 

1. JUSTICIA Y CONSTRUCCIO DE PAU 
 

El Txad i el Sudan arriben a un acord per tal de normalitzar les seves relacions. 
 
Small Arms Survey critica la tasca dels mitjancers de pau al Darfur, el Govern i els grups armats de la regió per 
obstruir el procés de pau. 
 
El Govern xinès y el Govern tibetà a l’exili reprenen el diàleg, després de 15 mesos d’acusacions creuades. 

 
2. JUSTÍCIA INTERNACIONAL: CORT PENAL INTERNACIONAL (CPI) 

 
Àustria denega asil a un serbi que va entrgar la “cinta dels Escorpins” a la fiscalia del TPII. El video mostra als 
paramilitars serbis anomenats “Escorpins” executant sis civils bosnians. 
 

3. TRIBUNALS PENALS INTERNACIONALS AD HOC 
 

Radovan Karadzic declara que els documents que ha sol·licitat als països que van enviar forces de 
manteniment de la pau de l’ONU, aportaran proves sobre el contraband d’armes als musulmans bosnians. 
 
Segons la fiscalia, Charles Taylor va mentir durant l’interrogatori directe per desesperació i també per a 
desacreditar els testimonis i actuar en defensa pròpia. 
 

4. TRIBUNALS PENALS MIXTES, HÍBRIDS O INTERNACIONALITZATS 
 
El president del Tribunal Especial per al Líban assegura al públic libanès que la investigació sobre l’assassinat 
del primer ministre, Rafiq Hariri, està en marxa. 

 
5. JUSTÍCIA ORDINÀRIA I SISTEMES TRADICIONALS DE JUSTÍCIA 
 
El Tribunal Suprem d’Espanya ordena l’extradició del pilot Julio Alberto Poch per tal que aquest pugui ser jutjat 
a l’Argentina per la seva suposada implicació en la Guerra Bruta. 
 
El Govern Serbi presenta una demanda contra Croàcia al Tribunal Internacional de Justícia en la que acusa al 
Govern croata de genocidi durant la guerra dels Balcans. 
 

6. COMISSIONS DE LA VERITAT I ALTRES COMISSIONS 
 
El president del Brasil demana que es revisi la part del Programa Nacional de Drets Humans que preveu la 
creació d’una Comissió de la Veritat, en un intent per evitar friccions amb l’Exèrcit. 



  

 
La Comissió de la Veritat i la Reconciliació de Corea del Sud demana al Govern que es disculpi oficialment per 
l’acomiadament forçós de periodistes l’any 1980 sota l’aleshores líder del cop militar, Chun doo-whan. 
 

7. REPARACIONS 
 
El ministre d’afers exteriors del Japó, Katsuya Okada, demana disculpes a Corea per la colonització de la 
península coreana i lamenta la història del règim colonial imposat pel Govern japonès. 

 
 
Àfrica  

 
BURUNDI: L’organització International Crisis Group (ICG) presenta l’informe Burundi: Ensuring 
Credible Elections, on destaca els importants avenços que s’han realitzat fins ara en la consecució de 
l’acord de pau amb l’últim grup armat del país, les FNL, el seu desarmament i la seva integració en la 
disputa política, així com en els preparatius del procés electoral que es celebrarà entre els mesos de 
maig i setembre de 2010. No obstant, els partits polítics estan patint pressions i intimidació per part 
de la policia, i l’ala juvenil del partit del Govern, CNDD, està incrementant els actes de violència i 
pressió a l’oposició. L’ICG assenyala que s’ha d’incrementar la pressió regional i internacional sobre el 
país per tal de garantir els mecanismes de supervisió de l’increment de la violència i recolzar el 
desplegament d’una missió policial de caràcter regional. ICG també considera que hauria de nomenar-
se un enviat regional que contribueixi a facilitar la resolució de les disputes polítiques entre els partits, 
que amenaci amb sancions si hi ha intents de manipular les eleccions i amb la persecució internacional 
en el cas de cometre greus crims. (JCP) ICG, 12/02/10 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/155_burundi_garantir_un_processus_electoral_credi
ble.pdf  
 
TXAD – SUDAN: El president txadià Idriss Déby, rep a N’Djamena l’enviat especial dels EUA per 
al Sudan, Scott Gration. Aquesta visita es produeix després de les declaracions de suport per part 
dels EUA arran de la firma de l’acord de pau entre el Txad i el Sudan. Durant la reunió el 
president i l’emissari dels EUA han discutit sobre el procés de normalització de les relacions entre 
ambdós països i de la seguretat a la frontera comú, procés al que Gration ha manifestat el seu 
suport, i ha celebrat la històrica decisió del líder txadià de dur a terme un diàleg directe i sense 
mitjancers amb el seu contrapart, Omar al-Bashir. Gration ha destacat que la normalització entre 
ambdós països és un important impuls per a les converses de pau del Darfur que es celebren a 
Doha (Qatar). El president de la Comissió de la UA, Jean Ping, també ha posat de manifest que la 
signatura d’aquest acord, que posa oficialment fi a cinc anys de tensions entre ambdós països, 
suposa una nova esperança per a la resolució del conflicte al Darfur. (JCP) Sudan Tribune, 
18/02/10  
 
El Txad i el Sudan acorden el 5 de febrer posar fi a les guerres per delegació que estan duent a 
terme l’un contra l’altre a través dels grups armats txadians i del Darfur, així com treballar 
conjuntament per reconstruir les regions pròximes a la frontera comú. Ambdues parts s’han posat 
d’acord a deixar d’acollir els grups rebels de l’altra part i a animar aquests grups armats a 
presentar-se a les eleccions. Alguns analistes, com Roland Marchal, del CERI, han assenyalat que 
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aquesta decisió pot estar relacionada amb la voluntat de millorar la seguretat a ambdós països i la 
credibilitat dels dos governants de cara a les eleccions que tindran lloc al Txad i al Sudan entre 
els anys 2010 i 2011. El president txadià, Idriss Déby, va fer una visita el 8 de febrer a Khartoum 
per formalitzar la qüestió i ha fet una crida als grups armats txadians per a que tornin al Txad 
amb garanties de seguretat i s’integrin a la societat civil. Déby ha assenyalat que en els pròxims 
dies el seu homòleg sudanès, Omar al-Bashir, es desplaçarà a N’Djamena. El conseller 
presidencial sudanès, Ghazi Salaheddin, ha assenyalat que ambdues parts estan treballant per tal 
d’establir una força fronterera conjunta i projectes de desenvolupament conjunts a la regió. En 
paral·lel, ja han realitzat l’intercanvi d’ambaixadors. L’enviat dels EUA pel Sudan i el Ministeri 
d’Afers Exteriors de França han celebrat aquests avenços i han manifestat les positives 
implicacions que podria tenir aquest acord en les converses de pau del Darfur. En paral·lel, 
Abderaman Koulamallah, portaveu de la principal coalició rebel txadiana, UFR, ha celebrat la 
normalització de les relacions entre el Sudan i el Txad i ha assenyalat que aquest acord posarà de 
manifest que el problema intern txadià no està vinculat al Sudan, ja que no duen a terme 
activitats polítiques en territori sudanès i que, per altra banda, ha afirmat que no és cap secret 
que alguns membres de la coalició rebel txadiana es troben en la frontera amb el Sudan, encara 
que la gran majoria de les forces de la UFR es troben en territori txadià. (JCP) Reuters, 03, 08, 
09/02/10; Alwihda, 05/02/10; BBC, Sudan Tribune, 10/02/10  
 
El Txad i el Sudan arriben a un acord el 15 de gener a N’Djamena sobre la normalització de les 
seves relacions mútues i firmen un Protocol sobre Seguretat a la frontera comú. Aquesta decisió 
ve precedida per diverses reunions celebrades entre octubre i desembre durant les quals, 
mitjançant un diàleg directe, ambdós països van acordar treballar cap a el restabliment de la 
confiança i de la cooperació mútua. La normalització plena de les relacions entre ambdós països 
inclou posar fi al suport dels grups armats presents en els dos països, per la qual cosa la seva 
implementació plena pot contribuir a fer avançar el procés de pau al Darfur i la promoció de la 
seguretat regional en general. El president de la Comissió de la UA, Jean Ping, i els EUA, entre 
d’altres, han celebrat el compromís d’ambdós països en el restabliment de les relacions mútues. 
L’engegada de les posts de vigilància i la seguretat a la frontera comú serà efectiva a partir del 15 
o el 20 de febrer. (JCP) Sudan Tribune, 16, 20/01/10; Ena Website, 19/01/10; US Department of 
State, 21/01/10 
 
MALI: Els líders del braç polític de l’ADC tuareg es reuneixen a Algèria per avaluar la 
implementació dels acords de pau aconseguits l’any 2006 i en els que el Govern es comprometia a 
desenvolupar el nord de Mali i, en especial, la comunitat tuareg. El grup està valorant igualment 
la seva possible transformació en partit o associació política. El seu portaveu, Hama Sid Ahmed, 
ha demanat la rigorosa implementació de l’acord per part del Govern, destacant que encara 
existeixen molts compromisos desatesos. A més, ha assenyalat que el deteriorament de la situació 
de seguretat que viu el nord de Mali, com a conseqüència de les accions de la Organització al-
Qaeda al Magrib Islàmic (OQMI), ha forçat també aquest trobada davant la necessitat d’acordar 
una estratègia conjunta per fer front a aquest grup. (JCP) BBC, 07, 08/, 09/01/10 
 
NIGÈRIA: El nou cap de la missió híbrida ONU/UA (MINUAD), Ibrahim Gambari, afirma que 
espera que s'arribi a un acord de pau en un any i que incrementarà la seva capacitat de pressió en 
el procés de mediació per tal d’aconseguir aquest objectiu. Gambari s'ha reunit a Doha amb 
representants del grup armat JEM, converses que han estat qualificades pel JEM com a 
transparents i constructives. D'altra banda, el president nord-americà, Barack Obama, ha instat al 
Sudan a cooperar en els esforços per estabilitzar la regió o EUA buscarà una pressió addicional si 



  

no es produeix aquest compromís. Finalment, cal destacar que el segon vicepresident del Sudan, 
Ali Osman Taha, ha acusat el líder del partit PCP, Hassan al-Turabi, de l'augment de la violència 
a la regió del Darfur. Finalment, l'antic president sud-africà, Thabo Mbeki, i cap del Panell de la 
UA sobre el Darfur (AUPD), es reuneix amb alts càrrecs de Kenya per explicar-los el treball del 
Panell i aconseguir el seu suport a les iniciatives de pau sobre el Darfur. (JCP) Reuters, 28/01/10; 
01/02/10; UN, 09/02/10; Sudan Tribune, 09 i 10/02/10  
 
El principal grup armat del Delta del Níger, el MEND, anuncia la ruptura de l'alto el foc 
incondicional pactat amb el Govern el 25 d'octubre i amenaça amb un retorn a les hostilitats, 
inclosos els atacs contra les empreses petrolieres. L'anunci es produeix en un context d'increment 
de les crítiques dels combatents pel retard en l'aplicació del programa de reintegració 
d'excombatents, que és atribuït al seu torn al buit de poder per l'absència del president, Umaru 
Yar'Adua, des que aquest es traslladés a l'Aràbia Saudita per qüestions mèdiques a finals de 
novembre passat. Dies després de l'anunci de la ruptura de l'alto el foc, el vicepresident, Goodluck 
Jonathan, va assumir el càrrec de president en funcions. Davant el nou context, el MEND ha 
afirmat estar analitzant els últims esdeveniments i ha anunciat que reaccionarà en el moment 
apropiat. Mentrestant, el grup JRC, una coalició de la qual es desconeix la seva capacitat 
operativa, ha advertit de possibles disturbis al Delta del Níger, denunciant que la presa de poder 
per part de Goodluck Jonathan és il·legal. El JRC també ha reivindicat un atac contra un 
gasoducte de la companyia Royal Dutch Shell, encara que la companyia ha desmentit l'anunci. La 
mateixa empresa va patir dies abans un altre atac, que el va obligar a tancar tres sortidors. El 
principal grup armat, el MEND, va negar responsabilitat directa en l'atac i ho va atribuir a un 
grup armat al qual dóna suport. D'altra banda, el ministre de Defensa ha negat que el programa 
d'amnisties estigui fallant, tot i les amenaces dels grups armats, i ha destacat que es tracta d'un 
procés que portarà temps. (JCP) Africa News, 10/02/10; Reuters, 30/01/10-10/02/10; AP, 
30/01/10  
 
REPÚBLICA CENTREAFRICANA: Els principals partits de l'oposició i un antic grup armat 
opositor, el UFVN, liderat per Henri Pouzere, anuncien la seva retirada dels preparatius per la 
celebració d'eleccions durant l'any 2010, i acusen el president François Bozizé de planejar la 
manipulació de les eleccions. Les reclamacions posen de manifest des del fracàs en la 
implementació de l'acord de pau fins a la introducció d’un cos electoral imparcial. Alguns sectors 
insurgents que participen en el procés de pau amenacen amb reprendre les armes i l'oposició 
política ha realitzat una crida a la missió de les Nacions Unides al país (BONUCA) perquè busqui 
una solució acordada a la crisi actual. (JCP) Reuters, 18/01/10 
 
SUDAN (DARFUR):  Un informe publicat per l'organització Small Arms Survey critica la tasca 
dels mitjancers de pau per a la regió del Darfur, al Govern i als grups armats de la regió d'estar 
obstruint el procés de pau. L'informe assenyala que de moment les converses de Doha han 
fracassat en facilitar l'establiment de la pau a la regió. L'estudi també critica la MINUAD per 
fracassar en la protecció de la població civil. Segons l'informe, la mediació ha estat dolenta, poc 
informada, i el principal problema és la poca voluntat política dels grups armats i del Govern per 
avançar en el procés. (JCP) Small Arms Survey, 10/02/10  
http://www.smallarmssurveysudan.org/pdfs/HSBA-SWP-19-The-Failure-to-Resolve-the%20Darfur-Conflict.pdf 
 
L'últim informe de les Nacions Unides sobre l'operació híbrida al Darfur posa de manifest els 
avenços en el desplegament de la missió MINUAD, que al 21 de gener ja ha arribat als 15.553 
militars (79% de la dotació autoritzada, que s'eleva a 19.555 efectius ). En paral·lel, la mediació 



  

va seguir treballant amb les parts en conflicte i amb les parts interessades regionals i 
internacionals. Segons destaca l'informe, els avenços cap a les negociacions directes i els acords 
per millorar la situació de seguretat es van veure frustrats per la fragmentació dels moviments 
armats, la persistència de l'activitat militar al Darfur i la manca de confiança entre les parts. Pel 
que fa a la fragmentació dels moviments, els esforços dels governs de Líbia i dels EUA per 
promoure una major cohesió entre els moviments armats segueixen recolzant la tasca de 
mediació. La mediació va intentar accelerar els avenços en la concertació d'un acord de pau 
mitjançant un enfocament de tres vies: a) treballar amb les parts bel·ligerants perquè entaulin 
negociacions directes sobre un acord de pau per al Darfur; b) ampliar les consultes amb la societat 
civil del Darfur per crear una base ferma per a les negociacions i refermar la voluntat de les parts 
per participar en el procés polític, i c) facilitar la millora de les relacions entre el Txad i el Sudan. 
Tot i que no es van poder celebrar converses oficials entre les parts en conflicte, va seguir havent 
consultes oficioses intensificades amb l'arribada a Doha, el 21 de gener, de representants de tres 
dels quatre grups principals, el JEM, el Grup d'Addis Abeba i el Grup de Trípoli. Va culminar el 
registre de votants al país, i al Darfur, tot i les amenaces dels grups armats, es va inscriure el 
67% de la població censada l’any 2008 amb edat de vot. La situació de seguretat es va 
caracteritzar per la persistència d'operacions intermitents tant de les Forces Armades sudaneses 
com dels grups armats del Darfur. Cal destacar la millora de les relacions entre el Txad i el 
Sudan, tot i que la situació va continuar sent volàtil a la zona fronterera. L'informe sobre la 
missió destaca que després de dos anys d'acompliment del seu mandat, la MINUAD ha avançat 
significativament cap al ple desplegament i actualment es concentra en les seves funcions crítiques 
de protecció dels civils i facilitació de la distribució de l'ajuda. En vista dels progressos del procés 
polític, s'han començat les converses sobre la planificació a mig i llarg termini. No obstant això, 
segueix havent greus problemes al Darfur, com l'enfrontament entre el Govern del Sudan i altres 
elements armats, els atacs als combois humanitaris i de la MINUAD i els intents armats d'impedir 
les activitats de patrulla d'aquesta missió. L'obstacle més seriós per aconseguir una pau duradora 
al Darfur continua sent la negativa d'algunes parts a participar seriosament en el procés de pau. 
(JCP) S/2010/50, 29/01/10, en http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2010/50 
 
Una conferència de pau i reconciliació celebrada entre els estats veïns del Darfur Meridional i 
Bahr el Ghazal Septentrional conclou el 25 de gener amb una petició de recursos a la comunitat 
internacional per implementar els acords assolits. Les comunitats rezeigat i dinka han acordat 
administrar millor les zones de pasturatge i l'abastament d'aigua, així com protegir les rutes de 
transhumància, enfortint així la relació pacífica entre totes dues. (JCP) Sudan Tribune, 25/01/10  
 
L'últim informe del secretari general de l'ONU sobre el Sudan subratlla que malgrat els avenços 
aconseguits recentment en la implementació de l'acord de pau de 2005, continua existint una alta 
probabilitat de retornar a la violència. Entre els avenços, l'informe destaca l'aprovació de la 
legislació que regula el referèndum d'autodeterminació del sud l’any 2011, així com el registre de 
16,5 milions de votants per a les eleccions generals que se celebraran a l'abril d'enguany. No 
obstant això, Ban Ki-moon ha mostrat la seva preocupació pel continu cicle de violència en què 
viu el sud del país, la manca de progrés en la delimitació de les fronteres entre el nord i el sud i la 
precària situació de l'enclavament petrolier d’Abyei. Igualment, va subratllar la importància de 
vincular el procés de desarmament, desmobilització i reintegració d'excombatents amb iniciatives 
comunitàries per a la reducció de la violència, al mateix temps que demanar a la comunitat 
internacional finançament per a l'última fase d'aquest procés: la reintegració. Finalment, el 
secretari general va emfatitzar que la bona relació entre els signants de l'acord de pau, NCP i 
SPLM, és vital per a la seva correcta implementació, assenyalant que l'actual desconfiança entre 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2010/50


  

els dos grups polítics està minant la voluntat de tots dos per aconseguir la pau. Ban va alertar del 
deteriorament de la situació humanitària al sud del país, on el 40% de la població es veu afectada 
per la violència, l'escassetat d'aliments i la falta de fons del govern semiautònom del sud. D'altra 
banda, el representant especial del secretari general de l'ONU al Sudan, Ashraf Jehangir Qazi, va 
anunciar que abandonarà el càrrec a finals de gener després de dos mesos al capdavant de la 
UNMIS. Qazi ha assenyalat que deixa el país en un moment en què s'han produït avenços en la 
implementació dels acords de pau encaminats a la celebració de les eleccions i el referèndum. La 
missió ha valorat positivament el suport i l'experiència de Qazi a l'hora de mantenir a flotació 
l'acord de pau. (JCP) UN, 19, 22/01/10; S/2010/31 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=s/2010/31 
 

UGANDA: La Iniciativa de Pau dels Líders Religiosos de la comunitat Acholi (ARLPI) assenyala 
el seu desig que el Govern i el grup armat LRA retornin a la taula de negociacions i arribin a un 
acord de pau. ARLPI ha remarcat que les converses inconcluses entre els dos actors encara 
suposen una amenaça a la pau per al nord d'Uganda, encara que ha posat de manifest que aquesta 
sol·licitud no amaga que l'LRA en el passat ha utilitzat els esforços de la Iniciativa religiosa en 
benefici propi i per prolongar el patiment de la població. (JCP) New Vision, 09/02/10 
 

Europa  
 
XIPRE: Un dels partits socis minoritaris del Govern grecoxipriota, el socialdemòcrata EDEK, 
abandona el Govern acusant el president, Dimitris Christofias, de fer concessions unilaterals i 
adoptar compromisos inacceptables en el procés de negociacions de pau. Segons el líder de 
l’EDEK, Yiannakis Omirou, les diferències són irrevocables. Posteriorment, un altre dels socis 
governamentals, el partit de centre-dreta DIKO, ha anunciat que convocarà una reunió per avaluar 
la situació i decidir si segueix donant suport o no al partit que recolza Christofias, el comunista 
AKEL. També DIKO considera que Christofias està oferint massa concessions a la part 
turcoxipriota. EDEK i DIKO tenen 2 i 3 carteres ministerials respectivament. La sortida d’EDEK 
no força la convocatòria de noves eleccions però dóna compte d'un cert desencant intern pel que fa 
al procés de pau. (JCP) AFP, AP, 08/02/10 
 
El president grecoxipriota, Dimitris Christofias, i el líder turcoxipriota, Mehmet Ali Talat, 
incrementen el ritme de negociacions sota mediació de l'ONU durant el mes de gener, amb dues 
sèries de tres jornades de trobades. La primera sèrie s'ha celebrat entre els dies 11, 12 i 13 de 
gener, sense que hagin transcendit detalls sobre el seu transcurs. Segons l'enviat especial de l'ONU 
Alexander Downer, les converses han transcorregut en un clima molt positiu. Està previst que la 
propera ronda transcorri els dies 25, 26 i 27 de gener. El procés negociador serà seguit d'un 
descans de dos mesos previ a les eleccions presidencials d'abril a l'entitat turcoxipriota, en les 
quals Talat competeix per la seva reelecció. El secretari general de l'ONU, Ban Ki-moon, que va 
telefonar ambdós líders abans de l'inici de la primera ronda de noves trobades, ha expressat la 
seva esperança que els dos líders arribin a acords en els aspectes més destacats. (JCP) Southeast 
European Times, 12/01/10; AFP, 13/01/10; Deutsche Presse-Agentur, 11-13/01/10; UN, 
07/01/10 
 
MOLDÀVIA – TRANSNÍSTRIA: Moldàvia i Transnístria reprenen el treball dels grups conjunts 
d'experts, amb una reunió a principis de febrer a Tiraspol, en què van participar entre d'altres, el 
president d'aquests grups, el viceprimer ministre moldau per a la resolució del conflicte, Viktor 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=s/2010/31


  

Osipov, i el responsable d'Exteriors de Transnístria, Vladimir Yastrebchak. En la reunió van 
planificar procediments comuns i un programa de treball dels experts, que començarà abans de 
final de mes. El líder moldau va assenyalar que s'havia iniciat un treball molt important, sobre el 
qual s'espera que creï condicions favorables per a la resolució del conflicte. Per la seva banda 
Yastrebchak també va valorar positivament la reunió i va afirmar que els grups d'experts 
combinaran dos àmbits: la redacció de projectes comuns i la resolució de problemes existents. 
(JCP) Itar Tass, 08/02/10 
 
Les parts en conflicte mantindran consultes a Viena en el format 5+2 durant dos dies a principis 
de març, segons ha anunciat l'OSCE. A més del format 5+2, en aquestes jornades es celebraran 
reunions en altres modalitats, com diàlegs cara a cara i 3+2. L'objectiu és crear les bases per a 
un diàleg constructiu entre les parts. Les negociacions formals 5+2 romanen bloquejades des de 
febrer de 2006. (PAU, CI) Itar Tass, 02/02/10 
  
Les autoritats de Transnístria proposen al Govern central moldau reprendre el trànsit ferroviari 
per la regió independent de facto i afirmen que estan disposades a realitzar concessions i complir 
una sèrie de condicions requerides per l'entitat al capdavant del trànsit ferroviari a Moldàvia. Les 
comunicacions per tren es van restringir seriosament l’any 2006, després d'un encreuament de 
sancions entre les parts. D'altra banda, Transnístria ha rebutjat la proposta de Moldàvia 
d'incrementar el paper dels EUA i la UE en el format negociador 5+2. Actualment tots dos actors 
tenen estatus d'observadors. Segons el règim de Transnístria, ni els EUA ni la UE estan ni tan sols 
fent ús de les oportunitats que tenen actualment com a observadors. (JCP) Itar Tass, 04/02/10; 
Olivia-Press, 03/02/10 
 
El responsable d'Exteriors del Govern de Transnístria, Vladimir Yastrebchak, es reuneix amb el 
viceministre d'Exteriors rus, Grigoriy Karasin, a Moscou a començaments de gener. A la reunió 
han abordat la situació a la regió independent de facto i les perspectives per a la represa del 
procés negociador. Segons Yastrebchak, Transnístria està interessada en un diàleg igualitari entre 
Moldàvia i la regió. (JCP) Olivia-press, 12/01/10 
 
 
TURQUÍA: El líder del PKK, Abdullah Öcalan, insta el president, el primer ministre, el cap de 
l'Estat major, les forces de seguretat i el servei d'intel ligència a exercir un paper que porti a unes 
negociacions de pau i al final de la guerra. Segons Öcalan, el seu grup ha intentat aconseguir la 
pau malgrat les condicions difícils. Assenyala també que l'enviament dels anomenats grups de pau 
tenia la intenció de demostrar que malgrat el patiment dels kurds, la seva actitud seria positiva si 
s'obrien les portes a una solució. D'altra banda, ha denunciat la mentalitat del partit 
governamental com de feixista, electoralista i de perseguir mantenir-se en el poder polític. (JCP) 
Kurdish Info, 29/02/10 
 
La VI Conferència Anual Internacional de l’EUTCC, celebrada a Brussel·les a principis de febrer, 
insta en la seva resolució final al cessament immediat de les operacions militars de Turquia al 
nord de l'Iraq, a un diàleg polític entre el Govern turc i representants kurds com a única via de 
resolució del conflicte; a l'obertura del suficient espai polític entre totes les comunitats de Turquia 
per abordar qüestions concretes i substantives com la reforma constitucional; i a no utilitzar la 
legislació antiterrorista per criminalitzar i detenir representants, entre altres punts. (JCP) 
EUTCC, 4/02/10 
 



  

El líder del PKK, Abdullah Öcalan, afirma que resulta clar que l'Exèrcit intensificarà 
pròximament les seves operacions militars. Segons Öcalan, seran atacats en tots els fronts, fins a 
deixar-los exhausts. Al mateix temps, el líder del grup armat planteja que no sap què passarà 
després de febrer i març, i que ell no es pronuncia sobre si les seves files han de lluitar o fer la 
pau, sinó que han de prendre les seves pròpies decisions. Afirma també que ell es mantindrà 
neutral, sense involucrar-se, però que si són abordats per a la recerca d'una solució ell està 
disposat a contribuir-hi. D'altra banda, Öcalan afirma que ell no suggereix prendre el poder 
polític, ni un sistema federal o confederal clàssic, sinó una nació democràtica o una pàtria 
democràtica. En les seves declaracions, el líder del PKK també ha emès advertiments als líders 
kurds iraquians Barzani i Talabani. (JCP) Kurdish Info, 18/01/10 

 
Caucas i Rússia 
 
KAZAKHSTAN: La presidència de torn de l'OSCE, que ocupa Kazakhstan, afirma que la resolució 
del conflicte de Nagorno-Karabakh és una de les prioritats de la seva presidència. (JCP) Itar Tass, 
15/02/10 
 
ARMÈNIA – AZERBAIDJAN: El ministre d'Afers Exteriors rus, Serguei Lavrov, assenyala que el 
conflicte de Nagorno-Karabakh és difícil, però que hi ha progressos visibles cap a la resolució, i 
que la confiança entre les parts està augmentant mentre el nombre de qüestions a discutir pels 
líders està disminuint . Rússia és part del Grup de Minsk de l'OSCE, mitjancera en el procés de 
resolució. (JCP) Deutsche Presse-Agentur, Itar Tass, 06/02/10 
 
Els presidents d'Armènia, Serzh Sargsyan, i de l'Azerbaidjan, Ilham Aliyev, reunits amb el 
president rus, Dmitri Medvédev a Sotxi (Rússia), arriben a un acord verbal sobre el preàmbul a 
l'última versió en discussió dels principis bàsics per a la resolució del conflicte. Segons el ministre 
rus d'Afers Exteriors, Sergei Lavrov, les dues parts prepararan idees concretes i fórmules que 
seran inserides en aquells punts sobre els quals encara hi ha desacord. En tot cas, el document 
sobre els principis bàsics segueix sense aconseguir consens. D'altra banda, està previst que 
Sargsyan i Aliyev es reuneixin properament amb els co-presidents del Grup de Minsk de l'OSCE, 
també a Sotxi. (JCP) RFE/RL, 26/01/10; Russia & CIS Military Newswire, 25/01/10 
 
GEÒRGIA (ABKHÀZIA, OSSÈTIA DEL SUD) – RÚSSIA: Finalitza sense acord la novena ronda 
de negociacions entre Geòrgia, Rússia, Abkhàzia i Ossètia del Sud, sota mediació de l'ONU, 
l’OSCE i la UE. Les parts no han aconseguit acord sobre el document presentat a la ronda 
anterior pels mitjancers, sobre elements bàsics d'un marc per a un acord sobre el no ús de la força 
i sobre compromisos de seguretat internacional. Moscou insisteix en la signatura de tractats de no 
ús de la força entre Geòrgia i Abkhàzia i entre Geòrgia i Ossètia del Sud, mentre Geòrgia defensa 
signar un tractat directament amb Rússia. La presidència de torn de l'OSCE, Kazakhstan, ha 
plantejat la necessitat d'idear mesures interines, ja que els acords permanents podrien trigar a 
arribar. D'altra banda, els comitjancers han descrit la situació en terreny de relativament estable, 
tot i que els incidents esporàdics, especialment els tirotejos i detencions, continuen sent motiu de 
preocupació. La propera ronda està prevista per al 30 de març. Així mateix, el representant 
d'Ossètia del Sud en les negociacions de Ginebra, Boris Chochiyev, ha afirmat que si en la propera 
ronda negociadora no s'aconsegueixen resultats, el format ha de ser reconsiderat. Segons 
Chochiyev, Ossètia del Sud ja està treballant amb Abkhàzia i Rússia en aquesta qüestió. En la 



  

seva opinió, el principal resultat hauria de ser la signatura d'un acord de no agressió entre Geòrgia 
i les capitals de les dues regions independentistes. Per la seva banda, la delegació Abkhàzia també 
ha posat en qüestió el futur del procés negociador i dels canals de contactes formals si no 
s'aconsegueix un acord amb Geòrgia sobre el no ús de la força. Per Abkhàzia, si Geòrgia decideix 
que l'acord és important, llavors seguiran les negociacions. Segons Abkhàzia, el format actual és 
útil, però la prioritat d’Abkhàzia és garantir la prohibició de l'ús de la força. Pel que fa a la ronda 
de març, posterguen la seva decisió de participar o no, en funció de l'agenda de la reunió. (JCP) 
Civil Georgia, 28/01/10, 03/02/10; Itar-Tass, 02/02/10; Russia & CIS Military Newswire, 
09/02/10 

 
Àsia  
 
AFGANISTAN: Els líders tradicionals afganesos afirmen que poden jugar un paper clau per 
facilitar una treva amb els talibans. Agrupats en una assemblea tradicional (jirga), s'han reunit a 
Kandahar per discutir com facilitar acords. Una de les propostes és agrupar dos representants de 
cada tribu per discutir l'assumpte i després atorgar-los el mandat de negociar amb els talibans 
perquè aquests lliurin les armes. (JCP) The Canadian Press, 19/02/10 
 
XINA: El Govern xinès i el Govern tibetà a l'exili reprenen el diàleg, després de 15 mesos 
d'acusacions creuades. Cinc representants del Dalai Lama, liderats per Lodi Gyari i Kelsang 
Gyaltsen, es van desplaçar a la Xina per iniciar la novena ronda de converses des de 2009. Pocs 
dies abans, alts càrrecs del Govern xinès havien mantingut una reunió específica sobre el Tibet 
(per primera vegada en nou anys). Després d'aquesta reunió, Beijing va declarar que continuarà 
amb les polítiques implementades fins al moment. (JCP) BBC i South China Morning Post 
26/01/10 
 
FILIPINES: El panell negociador del grup armat d'oposició MILF decideix posposar la següent 
ronda de negociacions de pau fins el proper mes de març davant els profunds desacords registrats 
durant la 17a ronda de converses a Kuala Lumpur. Segons el MILF, l'esborrany d'acord presentat 
pel Govern és completament inacceptable per al grup perquè no inclou res de nou i simplement 
ofereix una ampliació i enfortiment de l'autonomia que actualment gaudeix la Regió Autònoma del 
Mindanao Musulmà (RAMM). El MILF, però, proposa la creació d'un estat bangsamoro (dins d'un 
Estat federal) amb alts nivells d'autogovern i considera insuficient el repartiment de poder entre 
una autoritat bangsamoro i el Govern central en qüestions com la recollida d'impostos o el control 
i explotació de recursos naturals. Per la seva banda, el Govern reconeix que la seva proposta 
d'acord està condicionada per les limitacions constitucionals i per la decisió de la Cort Suprema, 
que l'agost de 2008 va suspendre a l’últim moment la firma del acord sobre els dominis ancestrals 
del poble moro. En aquest sentit, el Govern va declarar que és del tot improbable que s'arribi a un 
acord abans que finalitzi el mandat de l'actual presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, perquè la 
conversió de Filipines en un Estat federal i l'acceptació d'altres demandes del MILF suposen la 
modificació de la Constitució. El MILF denuncia que Manila sempre ha utilitzat l'excusa dels 
límits constitucionals per a no acceptar les demandes del poble moro. (JCP) BBC, 13, 17, 18 i 20 
i 23/02/10; AFP, Xinhua i DPA, 17/02/10  
 
El Govern anuncia l'inici del programa "Mindanao Dialogue", una sèrie de consultes amb diferents 
sectors polítics, socials i professionals de Mindanao sobre l'actual procés de pau entre el MILF i el 



  

Govern. Segons Manila, l'objectiu del programa és prendre en consideració l'opinió de la població i 
alhora informar sobre l'estat actual de les negociacions per fer més participatiu el procés de pau i 
per evitar que, tal com va passar l'agost de 2008, sectors importants de la població de Mindanao 
es manifestin en contra d'un acord de pau entre les parts. Els esmentats diàlegs, el primer dels 
quals tindrà lloc a Jolo, es prolongaran fins al mes de març i inclouran ONGs, acadèmics, 
administracions locals, organitzacions empresarials i sindicals i organitzacions de joves, dones, 
musulmans o cristians i organitzacions de la comunitat lumad. (JCP) Philippines News Agency, 
19/02/10 
 
Arriben a Mindanao els nou membres malaisis de l'equip de reconeixement de l'International 
Monitoring Team (IMT), que té com a principal objectiu supervisar la implementació dels acords 
assolits entre el MILF i el Govern en matèria de cessament d'hostilitats, rehabilitació i 
desenvolupament i protecció de civils. Després de ser suspès l’any 2008 pel fracàs de les 
negociacions de pau, el mes de desembre les dues parts van decidir reactivar l'IMT, que està 
conformat per Malàisia, Brunei, Japó, Líbia i, potser, Qatar, Indonèsia i Noruega. L'equip de 
reconeixement del IMT es reunirà amb les dues parts per preparar l'imminent desplegament de 
tota la missió. (JCP) BBC, 17/02/10 
 
ÍNDIA: El líder naxalita Koteswara Rao ofereix un alto el foc de 72 dies al centre i a l'oest de l'Índia 
de manera prèvia a iniciar unes negociacions de pau, i assenyala que podria començar aquesta mateixa 
setmana. Aquest oferiment és una resposta a les declaracions del ministre de l’Interior, Chidambaram, 
en què assenyalava que els maoistes havien d'abandonar la violència abans que es pogués començar un 
procés de negociacions. El ministre de l’Interior ha assenyalat que no acceptaran precondicions per 
part dels maoistes i que només esperen una declaració simple per part d'aquests en la qual afirmin que 
renuncien a la violència i que estan disposats a dur a terme negociacions. Chidambaram ha assenyalat 
que en els darrers dies s'han produït diferents i contradictòries declaracions dels líders maoistes i que 
fins que no hi hagi una única declaració unificada no es podran iniciar negociacions. Els maoistes 
haurien posat com a condicions que es posi fi a les operacions militars contra ells i que hi hagi 
presència de mediadors en les negociacions. (JCP) The Statesman, 23/02/10; Right Vision News, 
25/02/10  
 
419 integrants i líders del grup armat d'oposició KLNLF, incloent 22 dones, lliuren les armes a les 
forces de seguretat a la ciutat de Diphu, al districte de Karbi Anglong, un dels més afectats per la 
violència a Assam. El líder del grup armat ha assenyalat que tot i l'entrega de les armes no abandonen 
les seves reivindicacions d'autogovern per a la nació karbi, que exposaran en una taula de negociacions. 
(JCP) The Hindu, 12/02/10 
 
Les negociacions entre el Govern i el grup armat d'oposició NSCN-IM es reprendran a l’abril, després 
d'un any paralitzades. L'última trobada va tenir lloc el mes de març de 2009, a la ciutat suïssa de 
Zurich. El Govern indi designarà un nou negociador, després que el mandat de K. Padmanabhaiah 
acabés l'any passat. (JCP) Indo-Asian News Service, 09/02/10 
 
El ministre de l’Interior, P. Chidambaram, reitera la seva oferta de negociacions de pau a les 
organitzacions armades ULFA i NDFB, fins i tot malgrat el rebuig d'algunes faccions d'aquests grups. 
Chidambaram ha assenyalat que el fet que el líder de l’ULFA, Paresh Baruah, estigui fora del país no 
ha d’obstaculitzar un procés de negociacions. No obstant això, l'ULFA ha rebutjat l'oferta 
governamental, reiterant que no hi haurà procés de pau mentre els dirigents del grup armat estiguin 



  

empresonats. L'ULFA ha assenyalat que els líders han d'estar en llibertat per poder negociar. (JCP) The 
Press Trust of India, 01 i 03/02/10 
 
El governador d'Assam fa una crida als grups armats d'oposició per dur a terme negociacions de pau i 
els insta a abandonar la violència. El governador ha assenyalat que s'estan duent a terme esforços 
especialment amb l'ULFA i el NDFB. (JCP) United News of India, 26/01/10 
 
El grup armat d'oposició ULFA afirma que els seus líders empresonats no incompliran la llibertat 
condicional si són excarcerats. El líder del grup armat Pradeep Gogoi, que roman a la presó, ha 
afirmat que no pot haver-hi negociacions de pau mentre segueixin a la presó i que les converses 
només seran possibles quan siguin posats en llibertat, garantint que no fugiran. (JCP) Indo-Asian 
news service, 18/01/10  
 
El grup armat d'oposició NSCN-IM rebutja la invitació del ministre d'Interior per mantenir 
negociacions de pau afirmant que ha de ser el primer ministre qui els convidi. El grup armat ha 
demanat que les negociacions de pau es duguin a terme únicament al nivell del primer ministre. 
Per la seva banda, el Govern ha decidit que les negociacions de pau no es portin més a terme 
mitjançant la figura d'un interlocutor, sinó que el ministre de l’Interior sigui qui negociï 
directament amb el grup armat. Algunes fonts han apuntat que el grup armat podria estar també 
contrariat per la destitució de l'antic secretari de l’Interior, K. Padmanabhaiah, que va ser 
l'interlocutor governamental des de 1999. (JCP) Rigth Vision News, 16/01/10 
 
Una dona podria ocupar el lloc vacant en el panell governamental de les negociacions de pau. 
Segons l'assessora presidencial sobre el procés de pau Annabelle T. Abaia, aquesta mesura 
buscaria aconseguir el balanç de gènere en les converses de pau i permetria que tots els sectors 
estiguessin representats en les negociacions. No obstant això, encara no s’ha decidit sobre la 
persona que ocuparà el lloc deixat per Adelbert W. Antònim, que va dimitir al desembre. Està 
previst que les negociacions es reprenguin durant el mes de gener a Kuala Lumpur. Per la seva 
banda, el MILF ha completat la llista de membres per a l'equip de supervisió de l'alto el foc. (JCP) 
BusinessWorld, 13/01/10 
 
ÍNDIA – PAKISTAN: Tots dos països reinicien les negociacions de pau interrompudes de manera 
formal des dels atemptats a la ciutat índia de Mumbai l'any 2008. L'inici de les converses ha estat 
precedit d'un clima tens entre els dos països amb acusacions sobre enfrontaments al llarg de la Línia de 
Control (frontera de facto entre els dos països). Diversos experts han apuntat que les negociacions s'han 
reprès únicament per les pressions nord-americans, però que no s'espera cap avanç significatiu en les 
trobades. El secretari d'Afers Exteriors pakistanès, Salman Bashir, s'ha traslladat a Delhi per les 
negociacions i amb anterioritat s'havia reunit amb diversos líders caixmirians independentistes. Aquests 
han insistit en que les negociacions siguin tripartides, incloent representants caixmirians. Ambdues 
parts no s'han posat d'acord en el contingut de l'agenda. Mentre que per al Pakistan, aquesta reunió ha 
de versar sobre qüestions com Caixmir, l’Índia ha assenyalat que es tracta d'unes "negociacions sobre 
les negociacions" i que només hi ha una tema a l'agenda, el terrorisme. Un altre dels temes apuntats pel 
Pakistan és el de les disputes sobre els rius, que per a aquest país hauria d'ocupar un lloc central en 
l'agenda. (JCP) Reuters, 24/02/10; BBC, 25/02/10 
 
El Govern indi proposa al pakistanès reprendre les converses d'alt nivell, que serien les primeres 
d'aquestes característiques des dels atemptats de Mumbai l'any 2008 que van portar a la suspensió de 
les negociacions de pau directes entre els dos països. L’Índia ha convidat el secretari d'Afers Exteriors 



  

pakistanès, Salman Bashir, a reunir-se amb la seva homòloga índia, Nirupama Rao, a Delhi durant el 
mes de febrer. Pakistan ha demanat que s'aclareixi el contingut de les negociacions i ha assenyalat que 
només participarà si l'agenda inclou més temes a més de la lluita contra el terrorisme. No obstant això, 
s'espera que el Pakistan accepti l'oferta índia. (JCP) The New York Times i BBC, 04/02/10 
 
NEPAL: El secretari general de l'ONU presenta el seu informe sobre el país on assenyala la situació 
crítica en que es troba i el risc que el procés de pau fracassi per complet. Ban Ki-Monné apunta a 
l'allunyament entre les parts, així com a les postures cada vegada més extremistes que dificulten el 
diàleg. Davant la proximitat de la data prevista per a l'aprovació de la nova Constitució, el 10 de maig, 
el secretari general adverteix que es tracta d'un moment crucial per al futur del país. D'altra banda 
destaca que no s'ha produït cap avenç en la lluita contra la impunitat ni en la rendició de comptes sobre 
les violacions dels drets humans que han tingut lloc durant o després del conflicte armat. A més, 
destaca que el partit maoista UCPN-M no ha investigat ni adoptat mesures contra els responsables de 
crims ni de violacions de l'acord de pau. (JCP) UN, 13/01/10 
 

Orient Mitjà 
 
IEMEN: Els insurgents al-houthistes accepten les sis condicions del Govern per a la signatura de 
la treva d'un conflicte que ha causat 250.000 desplaçats des de l'inici de les hostilitats l’any 2004. 
El conflicte s'havia intensificat a partir d'una ofensiva de les forces armades iemenites a mitjans 
de 2009 i va involucrar l'Aràbia Saudita en els enfrontaments amb els rebels des del novembre. 
Les condicions suposen una retirada dels milicians dels edificis oficials, la reobertura de 
carreteres al nord del país, el retorn de les armes requisades pels rebels a soldats i altres membres 
de les forces de seguretat, l'alliberament de tots els presoners militars i civils-inclosos els saudites-
, el compromís de no atacar el territori de l'Aràbia Saudita i el replegament dels llocs militars. 
EUA va lloar l'acord, afegint que era un pas inicial i que esperava una bona feina de la comissió 
de mediació que representarà totes les parts en el monitoratge del cessament el foc. Així mateix, 
va manifestar la seva esperança en un prompte inici del procés de reconciliació que condueixi a 
una fi permanent del conflicte. Segons la televisió iemenita, l'acord també inclou quatre petits 
comitès mixtes per supervisar la treva en quatre àrees, entre elles la frontera entre el Iemen i 
Aràbia Saudita. A part del conflicte al nord del Iemen, el Govern enfronta un moviment 
secessionista al sud i un ressorgiment d'al-Qaeda. L'acció d'aquest últim grup és la que acapara 
més atenció internacional des de la seva participació en un fallit atemptat contra un avió que es 
dirigia als EUA el passat dia de Nadal. Alguns analistes consideren que la treva amb els 
insurgents xiïtes del nord respondria en part a les pressions externes al Govern iemenita perquè 
incrementi els esforços per estabilitzar el país i adverteixen que fins ara l'assistència en matèria 
militar i de seguretat que està rebent el país excedeix àmpliament l'ajuda humanitària que 
requereix el Iemen. Ni les agències internacionals, com tampoc els periodistes, han tingut accés a 
les zones de conflicte i ara esperen ser autoritzats pel Govern per assistir a la població necessitada 
d’aquesta regió. Així mateix, altres experts destaquen la fragilitat de la treva, atès que no aborda 
les causes reals del conflicte. Al Jazeera també subratlla que en el passat el Govern iemenita ha 
declarat el conflicte com acabat i que s'han signat altres alto el foc que finalment han derivat en 
nous esclats de violència. En aquest context de fragilitat de la treva, no hi ha expectatives 
immediates d'un retorn dels desplaçats. Pel que fa a l'Aràbia Saudita, es calcula que els insurgents 
haurien causat almenys 130 baixes entre els soldats de Riad. Els al-houthistes van alliberar un 
soldat saudita com a part de l'acord de cessament el foc i encara que se suposa que hi havia més 
militars en el seu poder, asseguren que dos soldats saudites van morir durant una batalla i que 



  

mai van ser capturats. (JCP) BBC, 15 i 24/02/10; Asia Times Online, 17/02/10; IRIN, 16/02/09; 
Al Jazeera, 12/02/10 
 

 
 

 
Cort Penal Internacional (CPI)  
 
EUA: Stephen Rapp, ambaixador extraordinari dels EUA per crims de guerra, declara que no és 
probable que, almenys en un futur immediat, hi hagi cap president que presenti l'Estatut de Roma 
al Senat perquè aquest el ratifiqui. Rapp assenyala que si bé EUA té un paper molt important pel 
que fa al sistema de justícia internacional, no és factible que s'adhereixi a la Cort Penal 
Internacional i cita, a tall d'exemple, el temor a que es processi injustament a funcionaris nord-
americans i el fet que els EUA disposa d'un sistema penal molt sòlid que dificultaria superar 
l'oposició que hi ha al voltant de ratificar l'Estatut. Rapp indica que els EUA ha de treballar per 
enfortir el sistema nacional d'altres països, especialment el de la RD Congo, col·laborar amb 
aquells països que exerceixin jurisdicció universal i seguir donant suport a la tasca dels tribunals 
internacionals. (OJ) Jurist, 28/01/10 
 
GUINEA CONAKRY: Fatou Bensouda, fiscal de la CPI, declara que les autoritats guineanes 
podrien haver comès crims contra la humanitat en ocasionar la mort de més de 150 manifestants 
pacífics al setembre de 2009. Després d'una visita de tres dies al país, Bensouda ha informat que 
la CPI col·laborarà amb el sistema legal guineà per a processar els responsables. Mentrestant, el 
primer ministre de Guinea, Jean Marie Dore, ha manifestat que serà molt difícil dur a terme 
aquesta tasca ja que el país no disposa d'un sistema jurídic imparcial. A principi de febrer, una 
comissió creada per la junta de Guinea va anunciar que l'exmembre de la junta, el tinent 
Aboubacar Cherif 'Toumba' Diakite és l'únic responsable de la massacre. No obstant això, les 
conclusions de la comissió contradiuen un informe presentat per l'ONU segons el qual, el líder de 
la junta Moussa Dadis Camara, el ministre de serveis especials Moussa Tiegboro Camara i 
Toumba estarien darrere dels 28 assassinats comesos al setembre. (OJ) Jurist, 20/02/10 
 
KENYA: Els jutges de la CPI sol·liciten a Luis Moreno-Ocampo, fiscal general de la Cort, que 
proporcioni més informació sobre la seva sol·licitud d'obrir una investigació formal sobre les 
denúncies de crims contra la humanitat comesos durant la violència postelectoral de Kenya durant 
els anys 2007 i 2008. Els jutges declaren que cal obtenir més dades per tal de poder procedir de 
manera adequada. La CPI va nomenar tres jutges per investigar la situació de Kenya el mes de 
novembre de 2009 després de rebre una carta de Moreno-Ocampo en la que assenyalava que 
demanaria autorització formal per iniciar una investigació es que pot dur a terme si Kenya no la 
inicia pel seu compte, la qual cosa no ha succeït fins ara. (OJ) Jurist, 19/02/10 
 
Ndung'u Wainaina, director del Centre Internacional per a la Política i el Conflicte (ICPC en les 
seves sigles en anglès) acusa un ministre d'intimidar els testimonis de la violència postelectoral. 
Wainaina expressa profunda inquietud per les amenaces fins i tot de mort dirigides especialment 
contra les persones desplaçades internament que es troben en campaments situats al nord del Rift, 
i demana que es revisi el Decret sobre Protecció de Testimonis de manera que pugui garantir la 
seguretat dels mateixos . Wainaina acusa també al Govern de no haver protegit a víctimes i 



  

testimonis, incomplint d'aquesta manera l'Acord Nacional que inclou posar fi a la impunitat, i 
denuncia que el president Mwai Kibaki i el primer ministre Raila Odinga no s'han centrat en 
castigar la impunitat perquè no desitjaven donar suport a la tasca de la CPI. (OJ) War Crimes 
Prosecution Watch, 09/01/10 
 
SUDAN: 
 
CAS BAHAR IDRISS ABU GARDA:  El secretari general adjunt del departament de 
manteniment de la pau de l'ONU, Dmitry Titov, La Sala d'Instrucció de la Cort Penal 
Internacional (CPI) considera insuficients les proves presentades contra el rebel sudanès Bahar 
Idriss Abu Garda, de manera que no confirma els càrrecs en contra. La Fiscalia el va acusar de 
crims de guerra en relació a l'atac a una caserna militar de la Missió de la Unió Africana al nord 
del Darfur, el mes de setembre de 2007 però els jutges sostenen que no s'ha demostrat que Abu 
Garda participés de manera directa o indirecta en l'atac, que va causar la mort a 12 membres de 
la missió de pau. La Sala aclareix que la seva decisió no impedeix que més endavant es demani 
novament la confirmació dels càrrecs, si es presenta nova evidència. Abu Garda va ser el primer 
rebel sudanès que es va lliurar voluntàriament a la Cort. (OJ) UN, 09/02/10 
 
CAS OMAR AL-BASHIR: La Cambra d'Apel lacions de la Cort Penal Internacional (CPI) 
decideix que la sala de primera instància va cometre un error processal en el cas contra el 
president del Sudan, Omar Al Bashir. El fiscal havia apel·lat la sentència de primera instància 
perquè havia exclòs el crim de genocidi entre les raons per a dictar una ordre d'arrest al 
mandatari sudanès. L'ordre està vigent per delictes contra la humanitat i de guerra al Darfur, 
explica la portaveu del CPI, Sonia Robla, que puntualitza que la sala de primera instància ha de 
revisar el cas perquè els arguments que s'han utilitzat sobre el tipus de prova són erronis . La 
Cambra d'Apel·lacions està integrada per cinc jutges i la decisió va ser unànime. (OJ) UN, 
03/02/10 
 
Luis Moreno-Ocampo, fiscal en cap de la Cort Penal Internacional (CPI), manifesta estar 
convençut que la sala d'apel·lacions de la Cort afegirà un càrrec per genocidi contra el president 
del Sudan, Omar al-Bashir. La cambra emetrà el seu dictamen aquesta setmana al voltant de 
l'apel·lació presentada contra la decisió de la CPI de no incloure genocidi a l'ordre d'arrest que va 
emetre contra al-Bashir el mes de març de 2009, en aquest moment la CPI va al·legar no disposar 
de suficients proves per incloure aquest càrrec. (OJ) Jurist, 29/01/10 

El març de 2009 la CPI va emetre una ordre d'arrest per al president del Sudan, Omar al-Bashir, 
per crims contra la humanitat a la regió del Darfur. Ramtane Lamamra, comissionat del Consell 
per a la Pau i la Seguretat de la Unió Africana (UA), ha declarat que la UA manté la seva decisió 
de que l'acusació de la CPI és contraproduent. D'altra banda, HRW ha manifestat que la UA 
sembla no estar preocupada per les persones innocents que moren al Sudan i assenyala que quan 
es massacra centenars de milers de persones, la comunitat internacional té el deure de fer que els 
responsables compareguin davant la justícia en un procés just. L'organització afegeix que parlar 
de reconciliació és una excusa o una raó per evadir la justícia. (OJ) War Crimes Prosecution 
Watch, 28/01/10 

 



  

CONGO, RD: 
 
CAS THOMAS LUBANGA: L'equip legal de Thomas Lubanga expressa preocupació pel fet que 
alguns dels testimonis no puguin declarar a La Haia per la dificultat d’obtenir passaport. 
Catherine Mabille, assessora de Lubanga, ha indicat que la defensa ha elaborat una llista de 
testimonis per ordre d'aparició, que ha hagut de modificar sense poder fer res al respecte degut a 
aquest problema. També ha afegit que la defensa necessita garantir que es respectarà l’ordre 
d'aparició dels primers cinc testimonis. Mabille assenyala que en cas de no poder mantenir l'ordre 
de la llista que prefereix la defensa, l'equitat del judici es veuria afectada. Des de que es va 
reprendre el judici el dia 14 de gener, han estat dos els experts que han comparegut davant del 
tribunal. Es tracta del Professor Kambayi Bwatshia, expert en noms congolesos i altres 
convencionalismes socials i Radhika Coomaraswamy, representant especial del Secretari General 
de l'ONU per a menors en conflictes armats. (OJ) War Crimes Prosecution Watch, 08/01/10 
 
 

 
 

  Tribunal penal internacional per a l’antiga Iugoslàvia (TPII) 
 
El TPII condemna Ephrem Setako a 25 anys de presó per genocidi, crims contra la humanitat i 
assassinat. El Tribunal dictamina que Setako, tinent coronel de l'Exèrcit de Rwanda i cap de la 
divisió per a assumptes legals del Ministeri de Defensa, va ordenar l'assassinat d'aproximadament 
50 hutus en un campament militar al nord de Rwanda entre abril i maig de 1994. Setako va ser 
jutjat pel TPIR l’any 2008 després d’haver estat arrestat a Holanda el mes de febrer de 2004 i 
traslladat a un centre de detenció de l'ONU. A principis de febrer, el Tribunal va acusar també 
Tharcise Muvunyi, també exoficial de l'Exèrcit, per càrrecs similars i el va condemnar a 15 anys 
de presó. Actualment són 24 els casos que processa el TPIR i dos els que estan a l'espera de judici. 
(OJ) Jurist, 25/02/10 
 
Pierre Mirell, director de l'European Commission's DG Enlargement Unit for the Western 
Balkans, declara que la Unió Europea dóna suport plenament a la creació d'una comissió de la 
veritat als Balcans, iniciativa llançada per un grup d'organitzacions civils dels Balcans que respon 
al nom de RECOM. Mirell assenyala que la comissió portaria la davantera en els esforços per 
assolir la reconciliació a la regió i que el procés hauria de ser local i plantejar-se des de la base. 
RECOM té per objectiu crear una comissió que gestioni els crims de guerra a l'antiga Iugoslàvia 
durant els anys noranta i va ser llançada l’any 2006 pel Humanitarian Law Center de Sèrbia i 
Documenta a Zagreb. Actualment compta amb el suport d'un nombre molt elevat d'ONGs de la 
regió, que confien en recollir un milió de signatures i enviar-les als governs regionals que hauran 
de prendre la decisió final. Durant la conferència de dos dies que se celebra aquesta setmana a La 
Haia per estudiar el llegat del TPII, Mirell ha dit que el paper de la justícia és la clau que 
conduirà a la regió cap a la Unió Europea i que Brussel·les ha de col·laborar en aquest sentit. (OJ) 
BalkanInsight, 24/02/10 
 
Àustria es va situar en la línia de foc a principis de mes en denegar asil a un serbi que va fer lliurament 
de la 'cinta dels Escorpins' a la fiscalia del TPII. El vídeo mostra als paramilitars serbis anomenats 
'Escorpins' executant sis civils bosnians en un descampat prop de Srebrenica. La cinta es va mostrar 
durant el judici a Slobodan Miloseiv i va canviar radicalment l'opinió pública a Sèrbia. El vídeo es va 



  

realitzar a manera de souvenir de guerra i va circular entre els membres del grup paramilitar, i encara 
que el seu comandant va ordenar destruir totes les còpies, una va caure en mans de Jovan Mirilo que 
l’any 2005 la va lliurar al TPII. Mirilo assenyala que la situació política al país era pràcticament la 
mateixa que abans del 2000 i que el nacionalisme estava molt exacerbat i afegeix que va sentir que 
havia de fer alguna cosa per mostrar al món la vida que es portava a Sèrbia. Després d'haver fet 
lliurament del vídeo, Mirilo va témer per la seva vida a Sèrbia, on se'l considera un traïdor i va fugir a 
Àustria l’any 2007. No obstant això Àustria ha rebutjat la seva sol·licitud d'asil en dues oportunitats. 
Amnistia Internacional ha manifestat que a Mirilo se li havia denegat l'asil arran d'una acusació 
presentada anònimament, segons la qual Mirilo és un impostor, membre disident dels ‘Escorpins’. (OJ) 
RNW, 24/02/10 
 
El Tribunal Penal Internacional per a l'antiga Iugoslàvia (TPII) anuncia que demà començarà el 
judici a Zdravko Tolimir, ex militar d'alt rang de l'Exèrcit serbobosnià, acusat de genocidi, 
delictes contra la humanitat i d’haver violat les lleis i costums de la guerra entre juliol i novembre 
de 1995. Tolimir era un dels set comandants que depenien de Ratko Mladic, el més alt dirigent 
militar. El fiscal al·lega que l'acusat va cometre genocidi quan més de 7.000 homes i nens 
musulmans de Srebrenica van ser executats sumàriament i el culpa d'haver estat involucrat en 
l'assassinat de presoners bosnians musulmans, després de la caiguda d'aquest enclavament. 
Tolimir, detingut el mes de maig de 2007, és l'última persona sota custòdia del TPII que queda 
per jutjar. Dels 161 acusats per aquesta cort, queden pròfugs Ratko Mladic i Goran Hadzic. La 
seva detenció és vital per a la conclusió satisfactòria del mandat d'aquesta instància. (OJ) UN, 
24/02/10 
 
La Sala de Primera Instància del Tribunal Internacional per a l'antiga Iugoslàvia acusa el líder 
del Partit Radical Serbi, Vojislav Seselj, de desacatament, per revelar els noms d’11 testimonis 
protegits en un dels llibres que va publicar. El líder serbi haurà de comparèixer pròximament 
davant el Tribunal per declarar-se innocent o acceptar la culpabilitat. És la segona vegada que 
s'acusa Seselj de desacatament ja que el mes de juliol de 2009 va rebre una condemna de 15 
mesos de presó per actes similars. Seselj va apel·lar aquesta sentència. En l'actualitat, se segueix 
un procés contra Seselj per suposats crims de guerra comesos a Bòsnia i Hercegovina, i a Croàcia 
entre els anys 1991 i 1994. (OJ) UN, 05/02/10 

Els advocats de l'exoficial de l'Exèrcit popular de l'antiga Iugoslàvia Veselin Sljivancanin demana 
al TPII que revisi la sentència de l'acusat. Sljivancanin ha estat condemnat per crims de guerra 
comesos a Croàcia. El mes de maig de 2009, la Sala d'Apel·lacions del Tribunal va dictaminar 
que Sljivancanin va permetre la massacre de 194 presoners de guerra croats l’any 1991 i va 
augmentar la seva condemna de 5 a 17 anys de presó. La defensa declara que des d'aleshores han 
trobat un testimoni que podria aportar noves proves al cas. (OJ) SeTimes.com, 29/01/10 

El judici a l'excomandant serbibosnià Zdravko Tolimir començarà el dia 26 de febrer. El procés 
s’havia d’iniciar el 17 de desembre de 2009 però va ser postergat pel fet que Tolimir dirigia la 
seva pròpia defensa i havia d’analitzar els nous càrrecs presentats en contra seu. Tolimir està 
acusat de genocidi, crims de guerra i crims contra la humanitat per la seva implicació en la 
massacre de Srebrenica. (OJ) SetTimes.com, 25/01/10 

El Tribunal Penal Internacional per a l'antiga Iugoslàvia (TPII) reprèn el judici al nacionalista 
serbi Volislav Seselj després d'un any de demora per por a que els testimonis estiguessin sent 
intimidats. El Tribunal interrogarà a porta tancada la resta de testimonis per protegir la seva 



  

identitat. Seselj, líder del Partit Radical Serbi, està acusat de crims contra la humanitat i crims 
de guerra, així com d'haver creat unitats paramilitars dins el Partit que van massacrar i perseguir 
croats i ciutadans no serbis durant el conflicte dels Balcans. El mes de juliol, el Tribunal va acusar 
Sesejl també de desacatament i el va condemnar a 15 mesos de presó per la publicació d'un llibre 
que revelava informació sobre alguns testimonis clau. Amb anterioritat a aquests fets, el Tribunal 
va retirar a Seselj el dret a defensar-se a si mateix per no haver-hi comparegut. (OJ) Jurist, 
13/01/10 
 
CAS RADOVAN KARADZIC: Radovan Karadzic compareix davant del TPII i declara que els 
documents que ha demanat als països que van enviar forces de manteniment de la pau de l'ONU, 
aportaran proves sobre el contraban d'armes a bosnians musulmans entre 1992 i 1995. Alemanya, 
França i Croàcia van ser els únics països que van comparèixer a la vista per impugnar la 
desclassificació dels documents. Karadzic al·lega que els països amb forces de manteniment de la 
pau van proporcionar armes o van estar implicats en el conflicte donant suport als bosnians 
musulmans, allargant el conflicte i obligant als serbobosnians a actuar en defensa pròpia. Segons 
el TPII, la vista d'aquesta setmana ha estat l'última que se celebrarà abans de començar el judici 
el dia 1 de març. (OJ) Jurist, 16/02/10 
 
El Tribunal Penal Internacional per a l'antiga Iugoslàvia rebutja l'apel·lació presentada per Radovan 
Karadzic contra la imposició d'un advocat nomenat pel Tribunal. El mes de gener Karadzic va 
al·legar tenir dret a que el defensés un advocat de la seva elecció però la Sala d'Apel·lacions 
considera que la forma en què l'acusat ha obstruït constantment el procés ha obligat al tribunal, en 
interès de la justícia, a limitar el dret de Karadzic de representar-se a si mateix, assignant-li un 
advocat. El judici es reprendrà el dia 1 de març. (OJ) Jurist, 12/02/10 

Tribunal Penal Internacional per a Rwanda (TPIR) 

El TPIR declara culpable l'exoficial de l'Exèrcit rwandès, Tharcisse Muvunyi,d'incitació al 
genocidi i el condemna a 15 anys de presó. Muvunyi, que va ser l'oficial de més alt rang 
encarregat d'una escola rwandesa per a oficials no militars, està acusat d'haver incitat hutus a que 
matessin tutsi al Centre Gikore de Butare a principis de maig de 1994. El TPIR va iniciar el seu 
judici el mes de juny de 2009 després de retirar una condemna prèvia per falta de proves. 
Muvunyi havia estat acusat el mes de setembre de 2006 de participar en la separació ètnica i 
posterior assassinat de nens orfes i en l'assassinat de com a mínim 140 estudiants i treballadors de 
la Creu Roja. (OJ) Jurist, 11/02/10 
 
En acabar una visita al TPIR a Arusha, Tanzània, Stephen Rapp, ambaixador extraordinari dels 
EUA per crims de guerra, declara que el seu departament disposa d'informes d'intel·ligència que 
confirmen que el suposat financer del genocidi perpetrat a Rwanda contra els tutsi, Felicien 
Kabuga, es troba encara a Kenya. Rapp afegeix que es dirigeix a Nairobi per mantenir converses 
amb les autoritats kenyanes sobre l'arrest de Kabuga. Per la seva banda, Kenya ha negat que 
Kabuga es trobi al país però, no obstant, no ha demostrat que l'hagi abandonat. Kabuga és el 
sospitós de genocidi que es troba fugitiu més buscat pel TPIR. EUA ha ofert una recompensa de 
cinc milions de dòlars pel seu arrest. (OJ) War Crimes Prosecution, 10/02/10 
 
Grégoire Ndahimana, exalcalde de Kivumu, a Rwanda, es declara no culpable dels càrrecs que se 
li imputen. Segons el dictamen, Ndahimana va planificar la massacre de la Parròquia de Nyanga, 



  

en què van morir més de 2.000 refugiats tutsi, amb el pare Athanase Seromba (condemnat a 
cadena perpètua) i amb Fulgence Kayishema, que encara es troba fugitiu. Ndahimana va ser 
arrestat el 10 d'agost de 2009 al Nord de Kivu, a la RDC, durant una operació conjunta del TPIR, 
la MONUC i forces de manteniment de l'ordre de la RDC des d'on va ser traslladat al centre de 
detenció de l'ONU a Arusha el 21 de setembre. (OJ) RNW, 09/02/10 
 
La fiscalia del TPIR demana al tribunal que condemni l'exempresari Yussuf Munyakazi a cadena 
perpètua. Munyakazi està acusat de genocidi i de complicitat en l'extermini de tutsi i és un dels 
sospitosos que el tribunal de l'ONU a Tanzània ha remès a Rwanda per ser jutjat. El fiscal Segun 
Jegede ha demanat l'empresonament de Munyakazi a qui acusa de la mort de moltes persones 
innocents durant el genocidi de 1994. Jegede al·lega que l'acusat va participar en la destrucció de 
tres esglésies de les parròquies de Nyamasheke, Mibilizi i Shangi en què van morir els tutsi que 
s'havien van refugiar en elles. Juntament amb Munyakazi s'ha demanat el trasllat a Rwanda de 
Ildephonse Hategekimana, Jean Baptitste Gatete i d'un exmajor. Un altre cas traslladat a Rwanda 
és el de Fulgence Kayishema, exfiscal de Kibuye que a diferència dels altres, es troba en parador 
desconegut. (OJ) War Crimes Prosecution, 03/02/10 
 
Bèlgica ha expressat interès a jutjar Protais Mpiranya, excap de la guàrdia presidencial de 
Rwanda durant el genocidi de 1994, actualment en parador desconegut encara que es creu que es 
podria amagar a Zimbabwe. Mpiranya es troba a la llista de les més de 13 persones que busca el 
TPIR i per les quals i per facilitar la seva captura, el Govern dels EUA ha ofert una recompensa 
de cinc milions de dòlars. El ministre d'Afers Exteriors, Karel De Gucht, ha declarat que no està 
segur que Mpiranya es trobi a Zimbabwe però ha promès plantejar aquesta qüestió al cos 
diplomàtic. De Gucht assegura estar convençut de la implicació de Mpiranya en l'assassinat de deu 
membres de les forces de manteniment de la pau belgues el dia 7 d'abril de 1994 i d'haver 
planificat el genocidi. (OJ) War Crimes Prosecution Watch, 25/01/10 
 
HRW declara que les importants decisions del Tribunal Penal internacional per a Rwanda han 
enriquit la legislació sobre el genocidi, els crims de guerra i els crims contra la humanitat. 
L'organització publica un compendi molt complet dels judicis del Tribunal que porta per títol 
Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity: A Digest of the Case Law of the 
Internacional Criminal Tribunal for Rwanda, bàsicament dirigit a les ONG i acadèmics 
especialitzats en drets humans . El compendi servirà també d'eina al personal d'institucions com 
ara la Cort Penal Internacional i a organismes judicials de caràcter nacional.  (OJ) AlertNet, 
15/01/10 
http://www.hrw.org/en/reports/2010/01/12/genocide-war-crimes-and-crimes-against-humanity 

 
Tribunal Especial per Sierra Leone (SLCMP) 
 
Ban Ki-moon, secretari general de l'ONU, nomena l'advocada nord-americana Brenda Hollis per al 
lloc de fiscal del Tribunal Especial de Sierra Leone. El nomenament va ser acordat amb el Govern 
de Sierra Leone i l'advocada va assumir el càrrec el 16 de febrer. Anteriorment a aquest càrrec, 
Hollis dirigia l'acusació contra l'expresident liberià Charles Taylor al TPII i al TPIR. (OJ) Jurist, 
23/02/10 
 
CAS CHARLES TAYLOR: Segons la fiscalia, Charles Taylor va mentir durant l'interrogatori 
directe per desesperació, per desacreditar els testimonis i actuar en defensa pròpia. Taylor, però, 



  

nega aquesta afirmació i la qualifica d’incorrecta però al mateix temps, admet haver incorregut 
en una sèrie de contradiccions. L'assessor de la fiscalia, Nicholas Koumjian, destaca parts del 
testimoni de Taylor i al·lega que el relat dels mateixos fets ofert per l'expresident de Libèria ha 
variat durant el contrainterrogatori. (OJ) War Crimes Prosecution, 01/02/10 

 
 

 

Cambres extraordinàries a les Corts de Cambodja  
 
CAS KAING GUEK, ÀLIES DUCH: Quan les Cambres Extraordinàries a les Corts de Cambodja 
emetin el seu primer veredicte durant les pròximes setmanes, marcaran una fita ja que el tribunal 
està ple de denúncies d'intromissió política. Al mateix temps, haurà jutjat un home que ha admès 
la seva responsabilitat en les tortures i morts que van tenir lloc en una de les presons dels khmers 
rojos. Es tracta d'Kaing Guek, àlies Duch. Nic Dunlop, periodista britànic, va descobrir Duch quan 
aquest vivia sota un pseudònim i treballava per una agència d'assistència cristiana a la frontera 
amb Tailàndia. Aquesta trobada va ser el que deu anys més tard va permetre l'arrest de Duch. 
Dunlop va dir que el discurs actual de Duch era completament coherent amb el que tenia deu anys 
enrere, és a dir, que la seva situació era impossible. Dunlop havia estat buscant a Duch i portava 
la seva foto a tot arreu però no creia que ensopegaria amb ell durant l'elaboració d'un documental 
sobre la neteja de mines. Dunlop el va reconèixer immediatament però no el va abordar fins més 
tard. Duch, convertit al cristianisme, el va prendre com un senyal que havia arribat el moment de 
la seva confessió. Durant nou mesos, Duch va seguir confessant la seva participació en el règim 
dels khmers rojos però l'últim dia del judici va demanar que el tribunal el deixés en llibertat. El 
seu advocat, Kar Savuth, va indicar als jutges que el tribunal no tenia jurisdicció per processar 
Duch perquè el seu client no havia tingut un alt càrrec en el règim. (OJ) RNW, 24/02/10 
 
Els jutges de les Cambres Extraordinàries a les Corts de Cambodja estan estudiant el veredicte 
per Kaing Kek Iev, àlies Duch, el judici del qual va finalitzar l'any passat. Per aquest motiu han 
iniciat una setmana de sessions plenàries en què també s'introduiran nous reptes per augmentar el 
grau d'eficiència de les Cambres. El president de la Cambra Suprema, Kong Srimad, ha 
assenyalat que encara no es disposa de data per emetre el veredicte. Els jutges es reuneixen dos 
cops l'any en sessió plenària i durant aquesta sessió decidiran també el nivell de participació que 
es permetrà als advocats de les parts civils que representen les víctimes del règim. (OJ) War 
Crimes Prosecution, 08/02/10 
 
ALTRES: L'exministra d'acció social del règim khmer roig, Ieng Thirith, compareix davant les 
Cambres mentre que els seus advocats al·leguen que no es disposa de suficients proves que 
justifiquin la seva detenció prolongada. Phat Pouv Seang, advocat de la defensa, declara que amb 
prou feines hi ha cap relació entre el seu client i els crims que se li imputen i demana la llibertat 
provisional de l'acusada perquè s'instal·li a casa de la seva filla a Phnom Penh. D'altra banda, el 
fiscal Vincent de Wilde sosté que hi ha proves importants de la implicació de Thirith en les més de 
80 entrevistes registrades sobre el cas que la declaren obertament culpable. (OJ) The Phnom Penh 
Post, 16/02/10 
 
Michael Karnavas, un dels advocats de l'exministre Ieng Sary declara que no té esperances de que 
el seu client surti en llibertat. Karnavas critica els arguments, que qualifica de ridículs, presentats 



  

per la fiscalia i pels advocats de les víctimes i declara que, segons el seu parer, no hi ha cap 
intenció de deixar en llibertat a cap dels presos i que la detenció prèvia al judici és només una 
forma de càstig ja que aquests casos és possible que mai es jutgin. Ieng Sary és un dels quatre 
supervivents exlíders del règim dels khmers rojos que es troba detingut per la seva implicació en la 
mort d'aproximadament 1,7 milions de persones. Els advocats de l'excap d'Estat Khieu Samphan, 
també demanaran la llibertat sota fiança de l'exmandatari. (OJ) Earth Times, 11/02/10 

 
Cort internacional per a jutjar els sospitosos de 
l’assassinat de l’exprimer ministre libanès Rafik Hariri 
 
El president del Tribunal Especial per al Líban assegura al públic libanès que la investigació sobre 
l'assassinat del primer ministre, Rafiq Hariri, està en marxa i destaca el fet que el tribunal ja 
disposa de tots els instruments legals necessaris per a exercir aquesta tasca i es troba plenament 
operatiu. El Tribunal també ha acceptat crear un enllaç que faciliti les comunicacions amb el 
Líban així com aplicar les decisions i les ordres en aquell Estat. L'abril de 2009 un jutge del 
Tribunal va ordenar la posada en llibertat de quatre generals sota sospita d'haver estat implicats 
en l'assassinat de Hariri. A principis d'aquest mes, el jutge Daniel Fransen, del Tribunal, va 
ordenar al fiscal Daniel Bellemare que presentés una sol licitud raonada per la detenció 
continuada dels quatre generals o bé que la retirés. A principis d'aquest mes un jutge libanès va 
ordenar el trasllat al Tribunal de documentació relativa a l'assassinat de Harari, amb la qual cosa 
atorgava jurisdicció a aquests pel cas dels quatre acusats. El mes de març de 2008, Bellamare va 
dir que estava convençut de que hi havia una xarxa criminal darrere de l'assassinat. La 
investigació s'ha ampliat més enllà de la data anticipada pel seu tancament a efectes de cobrir 
altres casos d’assassinat comesos al país.  (OJ) Jurist, 06/02/10 

 
Durant la seva primera visita a Beirut, Antonio Cassese, del Tribunal Especial de l'ONU per al 
Líban, que investiga l'assassinat de l'exprimer ministre d'aquest país, Rafiq Hariri, declara que el 
cas és summament complex, com solen ser tots els actes de terrorisme en comparació amb els 
crims de guerra, crims contra la humanitat i el genocidi. Cassese assenyala que els actes 
terroristes els conformen una sèrie de cèl·lules secretes i que no existeix una cadena de 
comandament ni cap jerarquia, i afegeix que normalment les persones implicades no confessen per 
por a ser assassinades pels seus còmplices. (OJ) War Crimes Prosecution, 05/02/10 
 

 
 
Àfrica  
 
TXAD: A finals de gener de 2000, set ciutadans del Txad van entrar en un tribunal de Dakar i van 
acusar l'expresident Hissène Habré de tortures. Deu anys després, la frustració per la lentitud de la 
justícia és palpable. Jacqueline Moudeina, advocada i activista en drets humans, que ha liderat una 
campanya per jutjar Habré durant anys, declara que el Senegal va ser el primer país africà a ratificar 
la Convenció de l'ONU contra la Tortura, i que el país disposa de tots els mitjans per a dur a terme el 
judici. Habré, de 67 anys d'edat, ha viscut a Dakar sota arrest domiciliari des que va fugir del Txad 
l’any 1990. L'abril de 2009, les autoritats senegaleses van prometre a la CPI que Habré no 



  

abandonaria el Senegal però no s'ha produït cap avanç. Entre 1992 i 1990 Habré està acusat d'haver 
ocasionat la mort d'aproximadament 40.000 persones, de les quals prop de 200.000 haurien estat 
torturades. L’any 2001, un equip de HRW va trobar un arxiu secret amb informació detallada sobre 
més de mil morts i de deu mil víctimes de tortura. (OJ) RNW, 10/02/10 
 
LIBÈRIA: El Liberian Working Group, organització de suport local, llança una campanya per a 
la creació d'un tribunal de guerra a Libèria que processi tots els responsables d'un conflicte armat 
en què van ser assassinades aproximadament 600.000 persones i més d'un milió van ser 
internament i externament desplaçades. El tribunal jutjaria els crims de guerra, crims contra la 
humanitat i les violacions del dret internacional humanitari, que en el seu moment van quedar 
reflectides en l'Informe Final de la Comissió de la Veritat i la Reconciliació de Libèria. El 
coordinador del Grup, Adama K. Dempster, declara que el seu equip ha estat treballant durant 
més de tres anys per crear un instrument jurídic per a la població liberiana i afegeix que són molts 
els activistes, acadèmics i membres de la societat civil que donen suport al projecte, així com 
Impunity Watch, dels EUA , l'ONU i la Unió Africana. (OJ) Daily Observer, 23/02/10 
 
Un tribunal federal dels EUA ordena a Charles Emmanuel Taylor Jr, àlies Chuckie, indemnitzar a 
cinc víctimes de tortures. L'ordre emesa pel jutge assenyala les múltiples formes de tortura 
aplicades per Taylor quan aquest va estar al càrrec de la Unitat Antiterrorista de Libèria. Human 
Rights USAS, l'organització que va col·laborar en el processament a Taylor, ha declarat que 
confia que el veredicte serveixi de dissuasiu als que creuen que és possible maltractar éssers 
humans sense haver de retre comptes. Taylor és el fill de l'expresident Charles Taylor, que 
actualment està sent jutjat pel Tribunal Especial de Sierra Leone, amb seu a La Haia. (OJ) Jurist, 
06/02/10 
 
RWANDA: Un tribunal finlandès iniciarà la vista a Tanzània per un cas relacionat amb el 
genocidi rwandès. El Tribunal del Districte de East-Uusimaa es trasllada a Dar es Salaam per 
escoltar la declaració de 19 testimonis en el que constitueix el primer cas finlandès de jurisdicció 
universal i genocidi. L'acusat, François Bazaramba, va arribar a Finlàndia en qualitat de 
sol·licitant d'asil l’any 2003, però aquest li va ser denegat sota sospita d'haver estat implicat en el 
genocidi de Rwanda. L’any 2006 les autoritats rwandeses van emetre una ordre d'arrest 
internacional i l’any 2007 Bazaramba va ser detingut. El Govern rwandès va sol·licitar 
l'extradició de l'acusat però el Ministeri de Justícia de Finlàndia la va rebutjar per por a que 
Bazaramba no tingués un judici just a Rwanda. El mes de juny de 2009, el fiscal de l'Estat 
finlandès, Raija Toiviainen, va acusar Bazaramba de genocidi en presentar una segona acusació 
relativa a un total de 15 assassinats. El judici es va iniciar el mes de setembre de 2009 i estava 
previst que finalitzés a finals d'any. No obstant això, i per raons pràctiques, el procés s'ha allargat 
i es preveu que encara pugui durar alguns mesos. (OJ) RNW, 24/02/10 

RWANDA- MALAWI: Charles Bandora, de nacionalitat rwandesa, acusat al seu propi país per la 
seva suposada participació en el genocidi de 1994, és arrestat a Malawi. Segons Radio Rwanda, 
Bandora, empresari i influent membre local del partit Mouvement Républicain national pour la 
démocratie et le développement (MRND) hauria entrenat les milícies Interahamwe a la regió de 
Bugesera i supervisat les massacres que aquestes van cometre. A Malawi, Bandora dirigia 
obertament diversos negocis. El seu arrest es va produir tres setmanes després que el fiscal en cap 
de Rwanda, Martin Ngoga, visités Malawi. El mes de novembre de 2009, Ngoga va culpar 
Malawi, Moçambic i Zàmbia de no fer res per arrestar els fugitius rwandesos que vivien al seu 



  

territori. Es creu que, a part de Bandora, hi ha tres fugitius més que viuen a Malawi. (OJ) War 
Crimes Prosecution Watch, 11/01/10 

SISTEMA GACACA: Quinze anys després del genocidi, Rwanda emergeix com un país estable i 
segur i la seva economia és la que ha experimentat major creixement a tot el continent. 
Pràcticament totes les persones implicades en el genocidi han estat jutjades pel sistema de justícia 
tradicional Gacaca i diverses d'elles estan complint condemna a la presó de Mpanga, prop de 
Nyanza. Les tensions entre hutus i tutsi estan controlades i s'ha aprovat una llei que prohibeix fer 
al·lusió als diferents grups ètnics. (OJ) RNW, 01/02/10 

Europa  

ESPANYA: El jutge Baltasar Garzón, de l'Audiència Nacional, inicia una investigació sobre les 
suposades tortures i maltractaments infligits a presos a Guantánamo. La investigació sorgeix a 
partir de les denúncies presentades per diversos grups espanyols de drets humans, entre els quals 
s'inclou l'Associació per la Dignitat dels Presos d'Espanya, l'Associació Lliure d'Advocats, 
Izquierda Unida i l'Associació de Drets Humans d'Espanya. L'administració Obama no ha donat 
resposta a les preguntes de Garzón al voltant de la investigació oberta sobre abusos a detinguts en 
aquest centre i en concret sobre el ciutadà espanyol i expres de Guantánamo, Ahmed Abderraman 
Hamed, així com uns altres tres presos que Garzón ha declarat que manté llaços importants amb 
Espanya. (OJ) Jurist, 31/01/10 

El Tribunal Suprem ordena l'extradició del pilot Julio Alberto Poch perquè pugui ser jutjat a 
l'Argentina per la seva suposada implicació en la Guerra Bruta. Poch va ser oficial de la marina a 
l'Escola Mecànica de l'Armada, un dels centres de detenció de la dictadura militar de pitjor 
reputació. Poch disposa de doble nacionalitat - holandesa i argentina -, el que li ha permès 
protegir-se d'anteriors intents d'extradició, però va ser arrestat i empresonat el mes de setembre 
de 2009 quan va aterrar a València camí d’Holanda. El Tribunal considera que l'Argentina pot 
garantir un judici just a Poch, qui, malgrat haver negat els càrrecs que se li imputen, ha acceptat 
l'extradició. (OJ) Jurist, 19/01/10 

BALCANS: El Tribunal de Bòsnia i Hercegovina per Crims de Guerra confirma l'acusació de 
genocidi de tres expolicies serbobosnians per la seva implicació en la massacre de Srebrenica l’any 
1995. A Dusko Jevic, Mendeljev Duric i Goran Markovic se'ls acusa d'haver planejat, ordenat, 
incitat i pres part en diversos crims i d'haver infligit danys físics i mentals a un grup de bosnians. 
(OJ) Jurist, 26/01/10 

La Policia de Bòsnia i Hercegovina arresta dos serbobosnians exguàrdies d'un camp de detenció, 
suposadament responsables de la mort de prop de 50 civils i soldats bosnians durant la guerra dels 
Balcans. Es tracta de Ratko Dronjak, comandant del campament de Kamenica, que va albergar 
presos entre 1992 i 1995 i de Dragan Rodica, del mateixa campament, als quals acusa d'haver 
assassinat civils, presoners de guerra, membres de l'Exèrcit; haver infligit greus ferides corporals 
a un gran nombre de detinguts als quals se'ls van aplicar tractes cruels i degradants; haver creat 
una atmosfera de terror, haver privat els detinguts de necessitats bàsiques, entre elles, assistència 
sanitària, tot i les tortures a les quals van ser sotmesos. Els acusats seran interrogats pel Tribunal 
de Bòsnia i Hercegovina per Crims de Guerra, creat l’any 2005 per alleujar el nombre de casos 
del Tribunal Penal Internacional per a l'antiga Iugoslàvia. (OJ) Jurist, 21/01/10 



  

 
El Tribunal de Bòsnia i Hercegovina dictamina que Nedžad Hodžić romandrà sota arrest 
domiciliari, farà lliurament de la seva documentació, no podrà obtenir cap permís per a viatjar ni 
se li permetrà establir contacte personal ni a través d'altres mitjans amb els testimonis del cas, 
entre els que s’inclouen els seus còmplices i altres persones sospitoses d'haver participat en els fets 
criminals. Hodžić tampoc podrà assistir a cap de les reunions socials, siguin públiques o privades, 
que es celebrin a Sarajevo. La fiscalia sospita que Hodžić, Mensur Memic, Dzevad Salcin i Senad 
Hakalovic, exmembres de la 'Zulfikar', Brigada Especial de l'Exèrcit de Bòsnia i Hercegovina, i la 
45 Brigada de Muntanya de l'Exèrcit, anomenada 'Neretvica', van atacar Trusina el 16 d'abril de 
1993 ocasionant la mort de 19 civils i de tres membres del Consell de Defensa croat. (OJ) War 
Crimes Prosecution Watch, 20/01/10 

L'Estratègia de Bòsnia per al Processament de Crims de Guerra adoptada el mes de desembre de 
2008 preveu el trasllat de casos pendents de menys complexitat a tribunals locals, que duran a 
terme els judicis utilitzant les mateixes lleis i criteris que el Tribunal Estatal de Bòsnia i 
Hercegovina. No obstant això, es tem que el procés comporti alguns problemes a causa de la 
lentitud dels trasllats, la qual cosa podria impedir que es tanquessin tots els casos pendents en els 
15 anys que s'ha fixat el Tribunal Estatal. D'altra banda, els tribunals locals segueixen aplicant les 
lleis de l'antiga Iugoslàvia que estaven vigents quan es van cometre els crims. Observadors 
internacionals de l'OSCE que segueixen els judicis per crims de guerra a Bòsnia, indiquen que no 
està clar si els tribunals locals tenen fins i tot capacitat per gestionar un nombre tan elevat de 
casos pendents, mentre que els representants dels acusats clarament prefereixen veure els seus 
clients davant tribunals locals, en part perquè apliquen el vell codi legal però també perquè solen 
ser més indulgents amb les condemnes. Per facilitar el trasllat dels casos, el Parlament va 
introduir al setembre esmenes a la Llei de Processos penals de Bòsnia i Hercegovina. (OJ) War 
Crimes Prosecution Watch, 05/01/10 

El Govern serbi presenta una demanda contra Croàcia davant del Tribunal Internacional de 
Justícia (TIJ) en la qual acusa el Govern croat de genocidi durant la guerra dels Balcans. La 
demanda respon a una altra semblant presentada per Sèrbia contra Croàcia l’any 1999. L'any 
passat el TIJ va dictaminar que tenia jurisdicció per veure el cas. El ministre serbi d'Afers 
Exteriors, Vuk Jeremic, ha declarat que Sèrbia hagués preferit evitar la demanda però que no els 
havia quedat una altra opció quan Croàcia va rebutjar retirar el seu cas. L’any 2007, el TIJ va 
emetre el seu veredicte al voltant d'una demanda presentada per Bòsnia contra Sèrbia i va decidir 
que si bé el Govern serbi no havia estat directament responsable del genocidi durant la guerra, no 
havia complert el seu deure d'evitar-lo, segons estipula la Convenció sobre el Genocidi de 1948. Es 
va tractar del primer cas en què un estat membre de l'ONU va ser jutjat per genocidi. (OJ) Jurist, 
04/01/10 
 
La policia sèrbia arresta el suposat criminal de guerra Darko Jankovic, acusat de l'assassinat de 
19 civils a Bòsnia durant la guerra dels Balcans. Un portaveu de l'Oficina del Fiscal per Crims de 
Guerra de Sèrbia, indica que Jankovic va estar implicat en l'assassinat de civils musulmans a prop 
de la ciutat de Zvornik l’any 1992. L'arrest de Jankovic es produeix un mes després de la 
presentació d'un informe davant el Consell de Seguretat de l'ONU que detalla la cooperació sèrbia 
amb el Tribunal Penal Internacional per a l'antiga Iugoslàvia. (OJ) Jurist, 04/01/10 

 



  

FRANÇA – RWANDA: La Policia francesa arresta Sosthene Munyemana a Bordeus. Munyemana, 
metge rwandès, que tenia una ordre d'arrest a Rwanda, ha treballat en un hospital francès durant 
vuit anys i està acusat de crims de guerra. França li va negar asil l’any 2008, manifestant dubtes 
respecte a la seva possible implicació en el genocidi de Rwanda. A principis de gener, funcionaris 
francesos van anunciar la seva intenció de crear un servei judicial especial per investigar i 
processar a França o en altres països a individus acusats de crims de guerra i de genocidi. La nova 
unitat agilitaria els processos a rwandesos que visquin a França i que estiguin acusats d'aquests 
crims. Les relacions diplomàtiques entre França i Rwanda es van reprendre el mes de novembre, 
després d'haver-se produït una ruptura l’any 2006 quan el jutge francès Jean-Louis Bruguiere va 
emetre ordres d'arrest contra diversos alts càrrecs rwandesos que se sospitava que havien 
participat en l'atac a l'avió en què viatjava l'expresident Juvenal Habyarimana. (OJ) Jurist, 
21/01/10 

 
Amèrica   
 
ARGENTINA- ALEMANYA: Un tribunal de Nuremberg emet una ordre d'arrest contra Jorge 
Videla, expresident de facto de la República Argentina, per encobrir la mort d'un ciutadà alemany 
l’any 1978 durant la Guerra Bruta. El fiscal Bayern va reobrir el cas el mes de desembre de 2009 
i va sol·licitar una ordre d'arrest per Videla després de que s'haguessin identificat les restes de 
Rolf Stawowiok a principis d'any. El tribunal de Nuremberg havia tancat el cas l’any 2008 per 
falta de proves físiques i davant el dictamen d'un tribunal argentí que va rebutjar extradir Videla 
per la mort de dos ciutadans alemanys. Les restes de Stawowiok, que es van exhumar l’any 2004, 
mostraven senyals de tortura i contenien impactes de bala. Les autoritats argentines han declarat 
que Videla romandrà a la presó fins que hagi complert la seva condemna anterior. Videla ha estat 
empresonat des de l’any 2008 mentre es porta a terme una investigació per la seva implicació en 
el segrest de nens que van tenir preses polítiques i víctimes de desaparició forçada durant la 
Guerra Bruta. Videla també està sent investigat per la mort de 31 presos polítics. Quan es va 
iniciar la investigació, un tribunal va revocar l'arrest domiciliari que se li havia concedit l’any 
1998 i prèviament a això, Videla va complir cinc anys de condemna per violacions de drets 
humans perpetrades durant el seu mandat, fins que l’any 1990 l’aleshores president Carlos 
Menem, li va concedir l'indult que l’any 2006 va ser declarat inconstitucional per un jutge federal. 
Itàlia també ha demanat l'extradició de Videla per processar-lo per la mort i desaparició de 
ciutadans italians durant la Guerra Bruta. Es calcula que aproximadament 90.000 civils van ser 
assassinats o van desaparèixer durant el període en què Videla va ser cap de la junta militar 
(1976-1981). (OJ) UN, 23/01/10 
 
ARGENTINA: El Tribunal Federal de Santa Fe, a l'Argentina, condemna l'exjutge Víctor Brusa a 
21 anys de presó per crims contra la humanitat durant la Guerra Bruta que es va dur a terme al 
país entre 1976 i 1983. Així mateix, el Tribunal troba culpables a cinc exoficials de policia que 
reben una condemna d'entre 19 i 23 anys de presó per la seva participació en segrestos i tortures. 
Brusa va ser arrestat l’any 2005 després que el Tribunal Suprem de l'Argentina revoqués la llei 
d'amnistia adoptada als anys vuitanta per impedir la insurrecció militar contra el govern 
democràtic, i va instar el Govern a reobrir centenars de casos de violacions de drets humans. (OJ) 
Jurist, 23/12/09 



  

PERÚ: César Nakazaki, advocat de l'expresident Alberto Fujimori, anuncia que disposa de noves 
proves que afectaran radicalment la condemna de 25 anys de presó imposada al seu client. 
Nakazaki no ha revelat el contingut d'aquestes proves però ha assenyalat que aquestes poden 
donar un gir al dictamen emès el 2 de gener pel Tribunal Suprem. Segons Nakazaki, la 
confirmació d'aquesta condemna és una forma legal de deixar que Fujimori mori a la presó i 
afegeix que no deixarà que això passi, per la qual cosa presentarà un recurs de revisió. (OJ) War 
Crimes Prosecution Watch, 13/01/10 

La sentència imposada a l'expresident peruà Alberto Fujimori per les matances de Barris Alts i la 
Universitat La Cantuta, ocorregudes als anys 1991 i 1992 i que van deixar 25 morts, a més de 
dos casos de segrest, finalment pot considerar-se ferma. La Cort Suprema ratifica la condemna a 
25 anys de presó que havia dictat la sala penal especial l'any passat. Fujimori, de 71 anys i afectat 
de diverses malalties, haurà de romandre empresonat fins al 20 febrer 2032, encara que si obté 
beneficis penitenciaris podria sortir set anys abans. Encara que l'exmandatari té altres sentències 
pendents de ratificació, per casos de corrupció, aquestes són menors i la legislació peruana només 
exigeix que es compleixi la condemna més llarga. La sala penal transitòria, composta per cinc 
magistrats, ratifica per unanimitat la sentència dictada el 7 d'abril de 2009 pels delictes 
d'homicidi qualificat i lesions greus, mentre que en el delicte de segrest agreujat hi va haver un vot 
discrepant. Aquesta decisió era important, perquè la llei prohibeix l'indult per als condemnats per 
segrest. (OJ) Elpais.com, 04/01/10 

URUGUAI: L'expresident de facto de l'Uruguai, Juan María Bordaberry, és condemnat a 30 anys 
de presó per crims comesos des de 1973 fins al 1976, període en què es trobava en el poder. 
Bordaberry va aconseguir la Presidència a través de les eleccions celebrades l’any 1971, però va 
dissoldre el Congrés dos anys més tard. La Justícia el va processar l'any 2006, la qual cosa el 
manté reclòs des de novembre d'aquell any, encara que en arrest domiciliari a causa del seu 
delicat estat de salut. Tot i que les lleis uruguaianes prohibeixen aquest tipus de judicis històrics, 
el Govern del socialista Tabaré Vázquez va promoure la celebració d'aquests processos al·legant 
que els delictes van ser comesos fora de l'Uruguai i, per tant, quedaven al marge de l'anomenada 
llei de caducitat. Per aquest motiu, una desena d'exmilitars i policies es troben ja a la presó 
acusats d'homicidis i desaparicions forçades entre 1973 i 1985. Així mateix, l'octubre de 2009 la 
Justícia va condemnar a 25 anys de presó a l'exdictador Gregorio Álvarez, president del Govern 
militar entre 1981 i 1985, acusat de 37 homicidis. Durant aquest període de la història 
uruguaiana, unes 200 persones van desaparèixer, majoritàriament a l'Argentina, on precisament 
havien fugit centenars de dissidents per escapar de la repressió dels militars uruguaians. (OJ) 
Tribuna Latina, 11/02/10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Àfrica   
 
KENYA: L'arquebisbe Desmond Tutu i un grup compost per altres nou expresidents i membres de 
comissions nacionals de la veritat, insten Betheul Kiplagat que dimiteixi com a president de la 
Comissió de la Veritat, la Justícia i la Reconciliació de Kenya. Tutu, exarquebisbe anglicà de 
Ciutat del Cap i president de la Comissió de la Veritat i la Reconciliació de Sud-àfrica, declara 
que el diplomàtic ja jubilat Kiplagat no reuneix els requisits essencials per a exercir el lloc i 
afegeix que hi ha inquietud per les greus denúncies rebudes segons les quals Kiplagat no estaria 
actuant de manera imparcial ni tindria un comportament adequat. Els crítics de Kiplagan 
denuncien que Kiplagat i altres membres de la Comissió van estar implicats en violacions de drets 
humans durant el període que la Comissió està investigant. Kiplagat s'ha defensat d'aquestes 
acusacions i ha dit que està qualificat per exercir el càrrec ja que ha participat en converses de 
pau en països com Somàlia, Sudan, Rwanda i Uganda. (CV) Episcopal live online, 25/02/10  
 
LIBÈRIA: Segons un informe presentat per Ban Ki-moon, secretari general de l'ONU, la 
reconciliació a Libèria depèn del desenvolupament en matèria de seguretat nacional i de les 
institucions jurídiques. L'informe assenyala que el document final i les recomanacions presentades 
per la Comissió de la Veritat i la Reconciliació de Libèria han demostrat ser profundament 
contràries al debat públic que se centra en si els líders de les parts en guerra i altres agents que la 
Comissió han trobat culpables de les atrocitats comeses han o no han de ser processats. L'informe 
de l'ONU també indica que la manca de confiança per part del públic en el sistema de justícia 
estatal continua ocasionant actes de violència i que els buits en el sistema de seguretat nacional 
impedeixen una coordinació eficaç. (CV) Jurist, 23/02/10 

La Comissió de la Veritat i la Reconciliació (CVR) de Libèria proposa noms de persones que 
podrien ser perdonades pels crims comesos durant el conflicte liberià. En el seu informe final, la 
CVR mostrarà una llista amb aproximadament 50 noms, entre els quals s'inclouen líders polítics i 
empresaris que van finançar la guerra, que recomana que siguin sancionats públicament. Les 
sancions consistirien en una sèrie de mecanismes de justícia, de caràcter punitiu, que no tindrien 
gran abast a nivell penal però que permetrien gestionar els casos d'impunitat, com podria ser la 
purificació per mitjà del sacrifici d'un animal, la prohibició de detenir càrrecs públics, el 
pagament d'una indemnització i altres responsabilitats que serien imposades a manera d'expiació. 
(CV) War Crimes Prosecution, 05/02/10 

El Senat celebra un acalorat debat sobre l'aplicació de les recomanacions de la Comissió de la 
Veritat i la Reconciliació (CVR) en la qual la majoria dels senadors van llançar l'informe per la 
finestra al·legant que el Senat no tenia cap autoritat al respecte. El debat va sorgir a partir d'una 
carta del senador Jewel Howard-Taylor, del Comtat Bong, en què invocava una part important de 
la legislació que va permetre crear la Comissió, que prohibeix als membres de la cambra actuar 
sobre l'informe i exigeix que sigui el president del país qui ho faci. En efecte, la secció 48 del 
Decret sobre la creació de la CVR estipula que el cap d'Estat ha d'informar a l'Assemblea 
Legislativa en un termini de tres mesos posterior a rebre l'informe de la CVR i de manera 
trimestral a partir d'aquest moment, sobre l'aplicació de les recomanacions de la Comissió. En cas 
de no haver aplicat alguna de les recomanacions, l'Assemblea exigirà a la presidència que expliqui 
els motius pels quals ha incomplert aquesta clàusula. (CV) War Crimes Prosecution, 03/02/10 



  

L'expresident temporal del Senat liberià, Isaac W. Nyenabo, reacciona per primera vegada a 
l'informe final i a les recomanacions presentades per la Comissió de la Veritat i la Reconciliació i 
al·lega que el decret sota el qual es va crear la Comissió va ser inconstitucional, ja que les 
recomanacions d’aquesta són il·legals. La Comissió va ser creada per l'Assemblea Legislativa 
Transicional Nacional el mes de juny de 2005 durant el període de Govern de Transició Nacional 
de Libèria, presidit per Charles Gyude Bryant però Nyenabo, que es troba en les llistes 
d'amfitrions d'exsenyors de la guerra i entre els suposats finançadors de la guerra civil de Libèria, 
ha declarat que presentarà un projecte de llei al Senat per introduir esmenes a la Comissió. (CV) 
War Crimes Prosecution Watch, 08/01/10 

Amèrica 
 
BRASIL: El president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, signa la destitució del General 
Maynard Marques de Santa Rosa com a cap del Departament de Personal General de l'Exèrcit, 
arran de les dures crítiques emeses públicament pel general pel que fa a la creació d'una Comissió 
de la Veritat que investigui les violacions de drets humans perpetrades durant la dictadura. El 
general havia signat una declaració, que va ser publicada a Internet, en la qual manifestava que 
l'administració de Lula la lideraven uns 'fanàtics' que conformaven un 'comitè de difamació'. El 
comandant de l'Exèrcit brasiler, el general Enzo Martins Peri va ser qui va suggerir la destitució 
de Santa Rosa quan aquest va confirmar l'autoria del document. La carta de destitució signada pel 
president, serà publicada aquesta setmana pel Diario Oficial. (CV) Brazzil Mag, 11/02/10 
 
El president brasiler, Ignacio Lula da Silva, demana que es revisi la part del Programa Nacional 
de Drets Humans que preveu la creació d'una Comissió de la Veritat que investigui els crims 
comesos durant la dictadura militar, en un intent d'evitar friccions amb l'Exèrcit . La versió 
original ordena que siguin investigades les violacions dels drets humans "practicades en el context 
de repressió política", en la nova versió, l'expressió es substituirà per "el context de conflictes 
polítics". Per als tres comandants de l'Exèrcit i per al ministre de Defensa, Nelson Jobim, que 
havien amenaçat de presentar la seva dimissió a Lula si no canviava el text, la nova versió vol dir 
que no només seran investigats els militars, sinó també els militants de l'esquerra armada durant 
la dictadura. (CV) EP, 13/01/10 

Segons informa el diari O Globo, Lula demana que es revisi la part del Programa Nacional de 
Drets Humans que preveu la creació d'una Comissió de la Veritat que investigui els actes delictius 
comesos durant la dictadura militar, en un intent d'evitar friccions amb l'Exèrcit. La versió 
original ordena que siguin investigades les violacions dels drets humans "practicades en el context 
de repressió política", en la nova versió, l'expressió es substituirà per "el context de conflictes 
polítics". Per als tres comandants de l'Exèrcit i per al ministre de Defensa, Nelson Jobim, que 
havien amenaçat de presentar les seves dimissions a Lula si no canviava el text, la nova versió vol 
dir que no només seran investigats els militars, sinó també els militants de l'esquerra armada 
durant la dictadura. Lula prepara ara una reunió amb els ministres que posen objeccions al text 
del programa, que, en 73 pàgines, preveu la creació de 27 noves lleis en l'àmbit dels drets 
humans. Lula també ha escoltat les crítiques dels bisbes, que s'oposen a una part del text en la 
qual se li concedeix a la dona plena llibertat per a disposar del seu cos, liberalitzant així l'opció de 
l'avortament. Els bisbes han donat a entendre a Lula que l'Església podria retirar la confiança al 
Govern en les eleccions del proper octubre. (CV) ElPais.com, 13/01/10 



  

GUATEMALA: Eduardo Stein, exvicepresident de Guatemala, és nomenat pel nou president 
d'Hondures, Porfirio Lobo, per presidir la Comissió de la Veritat, que examinarà els fets 
ocorreguts el mes de juny de 2009 quan es va produir un cop d'Estat contra el president, Manuel 
Zelaya . La creació d'aquesta Comissió va ser una de les condicions imposades per Costa Rica en 
l'Acord Tegucigalpa-Sant José signat l'any passat per posar fi a la crisi d'Hondures. (CV) WW4, 
07/02/10 

PERÚ: L’any 2003, la Comissió de la Veritat i la Reconciliació (CVR) va documentar 538 casos de 
violacions sexuals comeses durant la guerra civil i va concloure que les Forces Armades de l'Estat 
utilitzaven la violència sexual com a d'estratègia antisubversiva. La CVR, creada pel govern provisional 
que va substituir el règim del president Alberto Fujimori (1990-2000) quan aquest va fugir del país, 
pretenia aclarir les violacions de drets humans comeses per totes les parts en conflicte. El president 
Álvaro Toledo va ampliar el mandat de la CVR perquè inclogués recomanacions sobre com reparar a 
les víctimes de la violència. No obstant això, tots aquests crims han quedat impunes i únicament han 
estat dos dels casos que han comparegut davant els tribunals, un dels quals és el de Vilca i Manta, on 
es van produir violacions sexuals massives. El 75 per cent de les dones que van ser violades són 
d'origen quítxua, el 83 per cent procedeix de zones rurals i una àmplia majoria comptava entre 10 i 19 
anys d'edat quan van ser violades. L'Organització per a la Defensa dels Drets de les Dones (DEMUS) 
denuncia que tot i la gravetat d'aquests crims, el Govern peruà no ha gestionat adequadament els casos 
i l'Institut per a la Defensa Legal ha informat que un dels factors que dificulta la investigació és que 
molts dels responsables de les violacions van utilitzar un pseudònim. (CV) Australia.to News, 
21/01/10 

Àsia  
 
REP. COREA: La Comissió de la Veritat sobre Mobilització Forçada Sota l'imperialisme japonès 
anuncia la publicació del primer volum de la sèrie Notes Biogràfiques sobre Mobilització Forçada. El 
primer volum conté informació detallada sobre les persones que van ser sotmeses a treballs forçats 
durant la colònia japonesa de 1910 a 1945. La Comissió s'ha esforçat per recollir no només els noms, 
sinó també la direcció i ocupació de les víctimes. (CV) The Korea Times, 16/02/10 
 
La Comissió de la Veritat i la Reconciliació de Corea del Sud demana al Govern que es disculpi 
oficialment per l'acomiadament forçós de periodistes del seu lloc de treball l’any 1980 sota el 
llavors líder del cop militar, Chun Doo-Whan. La Comissió que va iniciar la investigació el mes 
novembre de 2007 declara que el cop d'Estat va significar l'acomiadament de més de mil 
periodistes entre juliol i agost de 1980. Les conclusions presentades són el resultat de l'examen 
d'un total de 45.000 documents i de 150 entrevistes individuals. El president de la Comissió, Kim 
juny-kon, ha declarat que no ha de permetre que això passi novament, en al·lusió a que un govern 
pugui oprimir un periodista pel simple fet que aquest s'hagi mostrat crític amb aquest. (CV) The 
Hnakyoreh, 08/01/10 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
XILE: En ocasió de la inauguració del Museu de la Memòria de Xile, la Comissió Interamericana 
de Drets Humans felicita el Govern i el poble de Xile per aquest important projecte i manifesta 
que la iniciativa de l'Estat de Xile demostra la determinació per combatre la impunitat i crear una 
cultura democràtica que es basi en la defensa dels drets humans. La Comissió Interamericana ha 
fet menció en repetides ocasions de la importància de recuperar la memòria històrica com a 
mecanisme per a prevenir que aquests fets es repeteixin. Així mateix, la Cort Interamericana de 
Drets Humans ha declarat que aquestes cerimònies formen part del procés de reparació per greus 
violacions de drets humans. (RE) HREA, 11/01/10 
 
JAPÓ: El ministre d'afers exteriors del Japó, Katsuya Okada, demana disculpes a Corea per la 
colonització de la península coreana i lamenta la història del règim colonial imposat pel Govern 
japonès, així com els suposats crims de guerra que es van cometre. Aquest any marca el 100 
aniversari de l'annexió de Corea al Japó que va durar de 1910 a 1945. Japó està acusat d'haver 
comès crims de guerra durant els seus anys imperials i tots dos països encara pateixen conflictes 
diplomàtics i disputes territorials. Okada ha promogut recentment la política exterior conciliadora 
del primer ministre Yukio Hatoyama, que va assumir el càrrec el mes de setembre de 2009. La 
setmana passada, Okada es va reunir amb ambaixadors de vuit països per tal d’estudiar la 
possible signatura d'un tractat internacional que impedeixi el segrest de menors entre fronteres 
per part dels pares. (RE) Jurist, 11/02/10 
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