
Ciutats Defensores dels Drets Humans és un 
projecte conjunt entre l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refu-
giat, l’Institut de Drets Humans de Catalunya i l’Ins-
titut Català Internacional per la Pau, amb la partici-
pació d’altres municipis catalans i d'altres institu-
cions i entitats que vol donar a conèixer la feina 
dels defensors i defensores dels drets humans, 
ajudant a conscienciar a la ciutadania de les ciutats 
participants sobre la necessitat d’integrar la defen-
sa dels drets humans en la nostra tasca quotidiana.

www.ciutatsdefensoresdretshumans.wordpress.com
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LLIBERTAT PER A VICTOIRE INGABIRELLIBERTAT PER A VICTOIRE INGABIRE
(Ruanda)



Paul Kagame
President of the Republic of Rwanda

Office of the President
53 KG 7 Ave

Kigali
Ruanda

Senyor President, 

Voldria manifestar la meva preocupació per l'empresonament de Victoire Ingabire 
Umuhoza, presidenta de la coalició de partits FDU i per l'augment de la seva 
condemna a 15 anys per part del Tribunal Suprem. Organismes internacionals 
com Amnistia Internacional, Human Rights Watch i les Nacions Unides han 
denunciat tant la falta de transparència durant el judici, com les motivacions 
polítiques que hi havia al darrera així com la intimidació i la limitació de les 
activitats dels grups de l’oposició. 

El dret a la llibertat d’opinió i expressió està reconegut a nivell internacional per la 
Declaració Universal de Drets Humans, el Pacte Internacional de Drets Civils i 
Polítics al qual Ruanda va accedir al 1975 i també per la Carta Africana de Drets 
Humans i dels Pobles de la qual forma part el seu país.  

Per aquest motiu, li demano l’alliberament immediat de Victoire Ingabire 
Umuhoza i de la resta de presos polítics, ja que tota societat democràtica ha de 
respectar els partits de l'oposició i les veus dissidents. Igualment, li sol·licito que 
revisi la llei de 2008 que criminalitza la “ideologia genocida” en termes molt 
ambigus que dilueixen els límits de la llibertat d’expressió.  

Atentament,

Nom i cognoms: ______________________

Adreça: _______________________________

LLIBERTAT PER A VICTOIRE INGABIRE UMUHOZA (Ruanda)

Victoire Ingabire Umuhoza és presidenta de les Forces Democràtiques Unides (FDU), coalició dels partits de l’oposició formats per 
membres de la diàspora ruandesa a Europa, els Estats Units i Canadà, així com també membres residents a Ruanda. La idea d’una 
oposició unificada a l’exili basada en els ideals de l’estat de dret, bona governança, els valors democràtics, el respecte als drets 
humans i on l’eix unificador siguin els ideals polítics i no la pertinença a un grup ètnic determinat, va dominar tota la seva carrera 
política. Per aquest motiu, va participar en la creació del partit FDU al 2006 i el seu compromís polític i ètic la va dur a ser proclama-
da presidenta de FDU. En 2009 va decidir abandonar la carrera professional en el món del comerç internacional per tornar al seu 
país natal, després de 16 anys exiliada als Països Baixos, i presentar-se com a candidata a les eleccions presidencials d’agost del 
2010 pel partit FDU. 

Quan va arribar a Ruanda al gener de 2010, Victoire Ingabire Umuhoza va pronunciar un discurs al Memorial del Genocidi dema-
nant el reconeixement de totes les víctimes, sense distinció ètnica i, per tant, que també es perseguissin els crims de guerra i 
contra la humanitat que va cometre el Front Patriòtic Ruandès (FPR) contra els hutus i es commemoressin les víctimes hutus 
durant la guerra. Arran d’aquest discurs, contrari a la ideologia del FPR, partit que governa Ruanda des del 2003, Victoire Ingabire 
Umuhoza va ser empresonada a l’octubre del mateix any i al 2012 el Tribunal Superior de Kigali la va condemnar a 8 anys de presó 
per “negació del genocidi” i “conspiració contra el país per col·laborar amb un grup terrorista”. A l’any següent, el Tribunal Suprem 
va augmentar la seva condemna a 15 anys de presó.

El coratge de Victoire Ingabire Umuhoza ha estat reconegut a nivell internacional, al 2012 va ser candidata al premi Sàkharov per 
la Llibertat de Pensament del Parlament Europeu, al 2015 al Premi Internacional de Catalunya i la Xarxa Internacional de Dones per 
la Democràcia i la Pau ha creat el premi que duu el seu nom.

L'Ajuntament de Manresa i el Consell Municipal de Solidaritat s'han significat especialment en el cas de Victoire Ingabire Umuhoza  
i sobre la situació a la zona dels Grans Llacs, arran de l'assassinat de la cooperant manresana de Metges del Món, Flors Sirera,  
l'any 1997. El passat més de febrer, el Ple Municipal de Manresa va aprovar per unanimitat de tots els grups una moció en què es 
recolzava la candidatura de Victoire al Premi Internacional Catalunya 2015 i en la qual es feia esment del suport de l'Ajuntament 
de Manresa al procés de Diàleg IntraRuandès. 
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