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EXECUÇÕES

População do subúrbio de Kamenge

=============================================================================
A Anistia Internacional está seriamente preocupada com a segurança da população
de Kamenge, um subúrbio da capital do Burundi, Bujumbura, onde, desde 31 de maio, o Exército
vem realizando execuções extrajudiciais. Muitos inocentes podem ter morrido e é grande
o risco de que ocorram novas execuções. Os feridos não estão recebendo atendimento médico
ou alimentação adequada.
Este foi o último de uma série de incidentes que parecem ter como propósito expulsar
a população da etnia hutu de Bujumbura. Desde 30 de maio, o Exército tem deslocado um
grande número de tropas, motorizadas e fortemente armadas, para vigiar o subúrbio de
Kamenge. Informantes de Bujumbura afirmam que não era possível precisar o número de
vítimas, ainda que pudessem ver casas incendiadas e destruídas. A entrada de funcionários
do governo, de representantes de organizações intergovernamentais e de defesa dos direitos
humanos no local só foi permitida no dia 7 de junho, e assim mesmo a áreas restritas,
com o objetivo de socorrer as dezenas de feridos e de alimentar os famintos.
Denúncias relatam que o Exército estaria invadindo aquele subúrbio a fim de desarmar
os civis, buscando assim erradicar do local grupos armados. Há alguns dias, o
primeiro-ministro Antoine Nduwayo anunciou que faria um apelo a todos os moradores de
Kamenge para que deixassem o local, dando início à última fase da "limpeza étnica" cujo
intuito seria expulsar todos os hutus da cidade. A Anistia Internacional teme que nessa
operação os militares recorram, como já o fizeram anteriormente, ao uso de uma ampla
força letal, com total impunidade.
Tudo indica que o governo não adotou nenhuma providência para evitar execuções
extrajudiciais e quaisquer outras formas de violação dos direitos humanos dos civis.
INFORMAÇÕES GERAIS
Milhares de civis têm fugido para as montanhas, nos arredores de Kamenge. Aqueles
que ficam, acabam sendo baleados pelo Exército, que dispara com o propósito de aleijá-los.
Também foram registrados atos violentos em outro bairro de maioria hutu de Kinama. Em
março de 1995, centenas de hutus foram mortos por pessoas da etnia tutsi e por membros
das forças de segurança, e milhares foram expulsos dos subúrbios de Buyenzi e Bwiza.
Esta foi a última de uma série de operações militares realizadas a partir de 1994,

com o objetivo de desarmar a milícia hutu. Em cada operação, centenas de hutus morreram,
incluindo mulheres e crianças; entretanto, nenhuma operação semelhante foi levada a cabo
para desarmar a milícia tutsi, também responsável pela prática de muitos atos violentos
- especialmente homicídios deliberados e arbitrários de hutus desarmados - com a
colaboração das Forças Armadas, onde a etnia tutsi predomina.

AÇÕES

RECOMENDADAS

Enviem telegramas, fax, telex ou cartas aéreas, em francês ou em português:
•apelando ao governo do Burundi para que permita o acesso imediato de representantes
da Organização da Unidade Africana, das Nações Unidas e de organizações
humanitárias ao subúrbio de Kamenge, a fim de que investiguem e informem sobre
a situação dos direitos humanos na área;
•solicitando às autoridades que condenem publicamente as violações dos direitos humanos
cometidas pelos militares, bem como garantam o julgamento dos criminosos;
•insistindo na realização de uma investigação independente e imparcial sobre as denúncias
de abusos contra os direitos humanos cometidos por membros das forças de segurança;
•pedindo às autoridades civis e militares que tomem medidas imediatas para impedir a
ocorrência de mais execuções extrajudiciais e outras violações dos direitos
humanos.
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e para a representação diplomática da República do Burundi no país do remetente.

ENVIEM OS APELOS O MAIS TARDAR ATÉ 20 DE JULHO DE 1995 !
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