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"DESAPARECIMENTO" e TEMOR DE EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL
Elie Dusabumuremyi,
prefeito de Nyabikenke, prefeitura de Gitarama, professor

RUANDA
Área: 26.338 km²
Localização: centro-leste da África
População (1995): 8.000.000
Capital: Kigali
Língua: francês e quiniaruanda (oficiais)
Religião: animismo, cristianismo, islamismo
Ruanda é a nação com maior densidade populacional no continente africano, com quase 300
habitantes por km². A existência de clãs e de fortes laços familiares é marcante na sociedade. Mais
de um milhão de pessoas já morreram na sanguinária guerra civil que sacode o país, que teve seu
auge em 1994, opondo as etnias hutu e tutsi. Em outubro de 1990, a Frente Patriótica Ruandesa
(FPR), formada por tutsis exilados, invade o norte do país e inicia um movimento de guerrilhas. Em
1991, o presidente Habyarimana aprova o multipartidarismo e estabelece negociações com a FPR;
contudo, uma ofensiva tutsi, em 1993, põe o acordo por terra. O governo organiza verdadeiros
massacres contra os civis tutsis. A FPR retalia e aldeias hutus são arrasadas; a guerrilha chega a
menos de 30 km da capital. Em agosto de 1993 são assinados acordos de paz com o apoio da ONU,
mas em abril de 1994 cai o avião em que viajavam o presidente Habyarimana e seu colega do
Burundi. O episódio desencadeia uma guerra civil que dura até julho, deixando entre 500.000 e
1.000.000 de mortos e 1,5 milhão de refugiados., a maioria tutsis. Em julho de 1994, a FPR (tutsi)
toma Kigali e e se instala no poder. Em abril de 1995, um tribunal penal internacional começa a julgar
30.000 suspeitos de terem assassinado civis. O processo é logo suspenso.

________________________________________________________________
__
As informações recebidas pela Anistia Internacional desde a expedição da
Ação Urgente 180/96, em 18 de julho, em favor de Elie Dusabumuremyi,
fizeram aumentar o temor de que ele tenha sido sequestrado por soldados do
Exército Patriótico Ruandês. Testemunhas oculares confirmaram que os
tripulantes de dois veículos militares lhe prepararam uma emboscada no dia 11
de julho; algumas delas disseram ter visto os soldados falando rapidamente com

Elie antes de espancá-lo e de colocá-lo, juntamente com a sua motocicleta, em
um dos veículos militares.
Teme-se que Elie Dusabumuremyi tenha sido morto, embora a Anistia
Internacional não tenha recebido, até o momento, qualquer notícia do
aparecimento do seu cadáver ou da sua motocicleta. Caso o tenham matado, a
Anistia Internacional considerará que houve uma execução extrajudicial
perpetrada pelas forças de segurança ruandesas.
O governo ruandês negou seu envolvimento no «desaparecimento» ou no
homicídio de Elie Dusabumuremyi, afirmando que o mesmo foi atacado por
"infiltrados", expressão utilizada para referir-se às milícias aliadas ao anterior
governo e exército de Ruanda. Em um discurso oficial, pronunciado em fins de
julho, o primeiro-ministro de Ruanda referiu-se ao «desaparecimento» de Elie e
a homicídios de funcionários locais como uma obra dos "infiltrados". Contudo,
ainda não foram divulgadas as conclusões das investigações mandadas realizar
pelo próprio governo sobre o «desaparecimento» de Elie Dusabumuremyi.
AÇÕES

RECOMENDADAS

Enviem telegramas, telex, fax ou cartas aéreas, em francês, inglês ou
português:
*

expressando grande preocupação porque, segundo as informações
disponíveis, Elie Dusabumuremyi ainda não apareceu, tudo levando a crer
que ele tenha sido executado extrajudicialmente por membros das forças
de segurança ruandesas;

*

pedindo que as conclusões de uma investigação anunciada pelo governo
sobre o caso sejam imediatamente divulgadadas e que os responsáveis
pelo crime sejam processados;

*

solicitando que sejam levadas ao conhecimento do público os resultados
de outras investigações anunciadas pelo governo sobre outras denúncias
de «desaparecimento» e de execução extrajudicial.

REMETER

OS

APELOS

Président Pasteur Bizimungu
Présidence de la République
BP 15, Kigali, Ruanda

PARA

3

Fax: + 250 84769
Telex: 22502
Telegramas: Président Bizimungu, Kigali, Ruanda
Tratamento: Sr. Presidente
Général Major Paul Kagame
Vice-Président de la République
et Ministre de la Défense
Présidence de la République
BP 15, Kigali, Ruanda
Fax: 250 2431; 76969
Telegramas: Vice-Président Kagame, Kigali, Ruanda
Tratamento: Sr. Vice-presidente
Colonel Alexis Kanyarengwe
Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur
BP 446, Kigali, Ruanda
Fax: 250 84373; 83374
Telegramas: Ministre de l’Intérieur, Kigali, Ruanda
Tratamento: Sr. Ministro
M.Gerald Gahima
Ministre de la Justice par intérim
Ministère de la Justice
BP 160, Kigali, Ruanda
Fax: 250 86509
Telegramas: Ministre de la Justice, Kigali, Ruanda
Tratamento: Sr. Ministro

REMETER

CÓPIAS

PARA

* a representação diplomática de Ruanda no país do remetente.
* o escritório da seção da Anistia Internacional no seu país
(No Brasil: Rua Jacinto Gomes, 573 - Bairro Santana - CEP 90040-270 - Porto Alegre - RS).

ENVIEM OS
DE 1996 !

APELOS

ATÉ

O

DIA

20

DE

NOVEMBRO

