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Autor/a de la iniciativa : Cristina MAYOR I ABAD
Càrrec de l'autor/a : DIPUTADA
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Autor/a de la iniciativa : Joan FERRER I RIPOLL
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Autor/a de la iniciativa : Miquel ENSENYAT I RIUTORT
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Assabentament per part del/s portaveu/s :
PORTAVEU: Alejandro LÓPEZ I SORIA (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
UNIDAS PODEMOS)
PORTAVEU: Silvia CANO I JUAN (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTA)
Organ de debat: COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 181 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment d'urgència .
Motivació del procediment d'urgència: Paul Rusesabagina, dissident polític i activista de drets
humans roman detingut des del 31 d'agost de 2020 i la seva salut empitjora a causa de les males
condicions de la presó i la falta d'accés a medicaments. Deguda al seu delicat estat de salut es fa
necessari l'alliberament immediat i el retorn segur de Paul Rusesabagina als Estats Units.
Títol de la iniciativa :
Suport Paul Rusesabagina
Contingut de la iniciativa :
Paul Rusesabagina, dissident polític i activista de drets humans de 66 anys, conegut
internacionalment per salvar, a l'hotel de Ruanda del qual era gerent, la vida a més de 1.200
persones, en la seva gran majoria tutsis, durant el genocidi de Ruanda del 1994, va ser detingut el
passat 31 d'agost a Kigali (Ruanda) en virtut d'una ordre d'arrest internacional emesa en 2018 pel
govern ruandès, amb l'acusació de liderar grups terroristes.
En 1996 havia abandonat Ruanda juntament amb la seva família i va obtenir primer asil polític a
Bèlgica i després la ciutadania d'aquest país. A partir de 2005 va començar de nou a ser objecte
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d'amenaces, intimidacions i fins i tot intents d'assassinat. La seva casa va ser saquejada, i de nou
van fugir a la recerca de seguretat, instal·lant-se als Estats Units, on se li va concedir la Green
Card o targeta verda (residència permanent).
El 27 d'agost, Rusesabagina, que es trobava a Texas, va pujar a un avió xàrter creient que es
dirigia a Burundi per a realitzar una gira de conferències. La família va intercanviar missatges de
WhatsApp amb ell aquesta mateixa nit. No van saber res més d'ell fins que el 31 d'agost, l'Oficina
de Recerca de Ruanda va informar en un comunicat que Paul Rusesabagina havia estat arrestat a
Kigali. Paul i la seva família denuncien que després de fer escala a Dubai va ser segrestat, torturat
i portat contra la seva voluntat a Kigali, i que la seva detenció va ser il·legal, amb vulneració del
dret al procés degut.

Paul Rusesabagina ha estat un destacat crític del govern de Kagame, qualificant al seu govern de
dictadura i instant els països occidentals a pressionar-lo perquè respecti els drets
humans. Rusesabagina ha guanyat nombrosos honors internacionals, inclosa la Medalla
Presidencial de la Llibertat dels Estats Units, que el president George W. Bush li va lliurar
personalment en 2005. Des de 1994 Rusesabagina, s'ha convertit en una icona dels drets
humans que advertia sobre els horrors del genocidi i oferia un exemple viu de com fer front a això
en els seus discursos a tot el món.
La congressista Carolyn B. Maloney va escriure recentment una carta al president
Paul Kagame de la República de Ruanda sol·licitant l'alliberament immediat i el retorn segur de
Paul Rusesabagina als Estats Units. En la seva carta al president Kagame, assenyala que
"utilitzant mètodes clandestins per a atreure i arrestar al Sr. Rusesabagina, el govern ruandès va
ignorar deliberadament les vies legals disponibles a través de les nostres lleis per a sol·licitar una
deportació, violant la llei dels Estats Units. [...] Si bé els detalls específics sobre l'arrest segueixen
sense ser clars, la qual cosa sí és clar és que la República de Ruanda va segrestar
extrajudicialment el Sr. Rusesabagina per a empresonar-lo per delictes infundats derivats dels
seus esforços de defensa dels drets humans, àmpliament documentats i aclamats
internacionalment".
Però no és un cas únic. La Ruanda presidida per Paul Kagame és un país autoritari en el qual
aquest exerceix un poder total, els rivals polítics són empresonats, se'ls sotmet a judicis espuris o
moren en circumstàncies misterioses. Igualment són perseguits periodistes, defensors de drets
humans, artistes i en general els qui públicament s'atreveixen a manifestar les seves crítiques
enfront del govern de Kagame, i tot això tant a l'interior del país com en l'exili.
En almenys sis països, exiliats ruandesos han estat assetjats, atacats o assassinats com a part
del que sembla ser una campanya encoberta dirigida als detractors que més irriten a Kagame. A
Bèlgica, un polític fugitiu de la dictadura va ser trobat surant en un canal. A Kenya, un exministre
va ser abatut a tirs en el seu cotxe. A Gran Bretanya, la policia va advertir a dos dissidents que
planava sobre ells una "amenaça imminent" del govern ruandès. A Sud-àfrica, un excap de
l'exèrcit va rebre trets en l'estómac, però va sobreviure. En 2020, Kizito Mihigo, un popular cantant
de góspel de 38 anys va ser detingut i va morir sota custòdia policial. En suma, l'expressió pública
de crítiques al govern ruandès de Kagame suposa un gran risc per a la llibertat i la vida.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten la següent Proposició no de Llei:
1. El Parlament de les Illes Balears denuncia i condemna l'assetjament als opositors polítics
ruandesos (com Victoire Ingabire, Diane Rwigara, Bernard Ntaganda o Déogratias Mushayidi), i
les desaparicions i assassinats de molts d'ells, així com la de qualssevol altres persones que
sofreixin persecució per expressar idees crítiques enfront de la política de l'actual govern ruandès,
i reclama una recerca independent sobre tals fets.
2. El Parlament de les Illes Balears insta a la República de Ruanda a posar en llibertat
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immediatament a Paul Rusesabagina, en atenció al seu delicat estat de salut, i a permetre el seu
retorn als Estats Units d'Amèrica.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de Ruanda a avançar en la democratització del
país, garantint el ple respecte als drets humans i el pluralisme polític.
4. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport a totes aquelles entitats i persones que
promouen iniciatives internacionals de diàleg, com el Diàleg Intra Ruandès (DIR), amb la finalitat
d'establir les bases que haurien de permetre una transició pacífica a la democràcia a Ruanda
després de més de dues dècades de conflictes bèl·lics i violències directes, estructurals i culturals
de gran intensitat, especialment el Diàleg iniciat a Mallorca per Fundació S'Olivar i l'associació
Drets Humans de Mallorca, finançat principalment pel Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i
que s'ha estès per gairebé una desena de països. Un Diàleg que Paul Rusesabagina va presidir,
després dels primers anys, en els quals tal presidència l'exercesc la Fundació S'Olivar.

Cristina MAYOR I ABAD
Assabentament grup,

Joan FERRER I RIPOLL
Assabentament grup,

Alejandro LÓPEZ I SORIA

Silvia CANO I JUAN
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