Parlament de les Illes Balears
Declaració institucional relativa a la
recerca de la pau a la regió africana dels Grans Llacs
Avui es commemora el cinquanta-quatre aniversari de la Declaració dels
Drets de l’Home per part de l’Assemblea General de les Nacions Unides. Després
d’aquell acte històric i dins el context del món que es trobava en situació crítica,
l’Assemblea va recomanar a tots els estats membres que es posassin a treballar
per fer realitat la lletra i l’esperit dels trenta articles de l’esmentada declaració.
És per això que, moguts per la urgència dels problemes i convençuts que
avui a tots ens afecta i repercuteix, volem expressar en concret la preocupació pels
greus problemes que estan succeint a l’Àfrica dels Grans Llacs. La cooperació per al
desenvolupament a la nostra comunitat s’ha assumit amb la convicció que no ens
podem desentendre de les situacions d’extrema injustícia i opressió, arrelades
especialment a determinades zones del planeta, com la que pateix des de fa uns
anys aquella zona d’Àfrica.
El conflicte de l’Àfrica dels Grans Llacs ha causat la mort de milions de
persones. Ens hem de sumar a la petició del Parlament europea, a la seva sisena
sessió del primer al quatre d’octubre de l’any 2001, quan afirma que aquesta
catàstrofe, sense precedents, hauria de ser objecte d’un control i d’una investigació
a escala internacional i que caldria prendre en consideració les recomanacions de
sancions respecte dels països que es lliuren al saqueig dels recursos de la RD del
Congo, demanant al Banc Mundial i al Fons Monetari Internacional de parar
d’alimentar els pressuposts pel que fa al control de les exportacions d’armament,
així com la prevenció de les vendes il·legals d’armament i les activitats vinculades
al tràfic que permetin finançar la continuació de les hostilitats.
L’amplària dels crims contra la humanitat comesos a l’Àfrica dels Grans Llacs
demana que s’entengui el mandat del Tribunal Penal Internacional per a Rwanda o
per a tot el període del conflicte i a tots els països afectats pels crims i no tan sols a
les mantances comeses el 1994 a Rwanda.
Per tot això, el Parlament de les Illes Balears declara que dóna suport a les
iniciatives encaminades a la recerca de la pau a la regió africana dels Grans Llacs,
per a la consecució de la qual calen la retirada de totes les tropes estrangeres de la
República Democràtica del Congo, el màxim suport internacional al procés de
transició política iniciada al Burundi, la democratització real dels països implicats en
el conflicte, els judicis dels principals responsables de crims contra la humanitat
comesos i l’aplicació efectiva de sancions a aquells països i empreses transnacionals
que participin en el saqueig dels recursos de la regió.
Aquesta declaració es trametrà al Congrés de Diputats i al Parlament
europeu perquè, en el marc de les seves competències, en prenguin les mesures
adients.
Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra
en sessió de dia 10 de desembre de 2002

