Conferència:
EL GENOCIDI DEL CONGO: QUI ÉS RESPONSABLE?
Incidència des de les organitzacions socials

Dilluns 22 de desembre de 2008 a les 19:30
Lloc: A la seu de FCONGD. Carrer Tàpies 1-3 (Barcelona)
Amb:

Jordi Palou-Loverdos - Advocat, mediador i consultor en resolució pacífica, i representant legal
de les víctimes i del Fòrum Internacional per la Veritat i la Justícia a l’Àfrica i els Grans Llacs
Iris Boadella – Coordinadora de la Campanya Congo: Perill de Riqueses de la Lliga dels Drets
dels Pobles
Iker Zirion – Cooperant de Veterinaris Sense Fronteres a la República Democràtica del Congo.
Moderada per: Maria Garcia (Rica) – Campanya Qui deu a Qui?

Durant l’any 1998-2003 la situació de
conflicte a l’est del Congo era molt pitjor que
ara. De fet, la por de la població és que es
repeteixi la situació de fa 5 anys on van
milions de persones. El més sorprenent és
que aquesta guerra va ser totalment
ignorada
pels
mitjans
d’informació.
Casualitat o ignorància? Per què ha estat
silenciat un genocidi que ha provocat més de
4 milions de morts, centenars de milers de
persones
desplaçades
forçosament
i
contínues violacions i agressions sexuals
contra milers de dones?

Ara i després d’un llarg temps de silenci el
conflicte oblidat de la República Democràtica
del Congo torna a sortir als mitjans de
premsa Per què ara? Què està passant a la
República Democràtica del Congo i a la Regió
dels Grans Llacs? A qui beneficia aquesta
nova guerra del Congo? Quin és el paper dels
governs occidentals i de les transnacionals
Què estan fent les Nacions Unides? Què
podem fer nosaltres?
Darrera d’aquest conflicte hi ha l’expoliació
de les riqueses mineres del país: cobalt, or,
diamants i, sobretot, coltan, amb el qual es
fan mòbils i ordinadors d'última generació

Organitza:
Fòrum Internacional per la Veritat i la Justícia a l'Àfrica dels Grans Llacs. www.veritasrwandaforum.org
Lliga dels Drets dels Pobles. www.dretsdelspobles.org
Campanya Qui Deu a Qui?. www.quideuaqui.org
Veterinaris Sense Fronteres www.veterinariossinfronteras.org

