15 de desembre del 2003 /

LA CIUTAT

Lluitar pels drets humans a
Guatemala i Afganistan
L’Ajuntament renovarà l’acord de col·laboració per a la
difusió dels drets humans a
Guatemala. Així es va anunciar durant la visita del director de la Fundació Rigoberta
Menchú, Gustavo Meoño.
El representant de l’entitat ha fet un seguit de viatges reclamant suport internacional perquè s’acceleri el
procés judicial contra els caps
de la dictadura militar a Guatemala. Precisament, la fundació
lluita perquè es faci justícia a totes les víctimes del genocidi en
aquest país centreamericà.
El jutge de l’Audiència Nacional, Baltasar Garzón, ha decidit
processar els caps del règim militar. però el Tribunal Suprem guatemalenc només permet que
Garzón s’ocupi dels casos que
afecten directament víctimes espanyoles.
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David Pérez

David Pérez,
únic diputat
de L’H en el
Parlament
David Pérez, número 24 a
les llistes del PSC per Barcelona, serà l’únic representant
de L’Hospitalet en el nou
Parlament, segons els resultats de les eleccions autonòmiques del 16 de novembre.
Els socialistes van ser els
més votats a la ciutat, amb
un 45,21% dels sufragis, vuit
punts per sota respecte dels
comicis de 1999. CiU, amb un
18,90%, també va baixar més de
tres punts.
El PP es col·loca com a tercera força política a la ciutat amb el
14,93%, més de tres punts per
sobre que fa quatre anys. També
mi l l oren ICV-EUiA, amb un
9,25% i 3,03 punts més que la
suma d’ICV i EUiA, que es van
presentar per separat en la darrera convocatòria autonòmica. Finalment, ERC va ser la força que
més va pujar, 5,33 punts, amb el
9,02%. La participació va ser del
59,16%, tres punts més que el
1999. # REDACCIÓ
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A més, Sahar-Saba, de l’Associació Revolucionària de Dones
Afganeses, Rawa, ha visitat la ciutat per informar com es troben
les dones en aquell país després
de la sortida del poder dels talibans i amb el nou govern. SaharSaba ha rebut el premi internacional Alfons Comín, guardó que
reconeix persones o col·lectius
compromesos en la construcció
d’un món més just.
El col·lectiu Rawa es va formar
a Kabul el 1977 com una organització política independent de dones en lluita pels drets humans i

per la justícia social. L’Ajuntament
col·labora amb l’entitat des de fa
dos anys a través de la Fundació
Akwaba.
En acabar la guerra d’Afganistan, es preveien canvis que milloressin la situació de les dones,
obligades a portar burca i a les
quals es prohibia rebre qualsevol
tipus d’educació. Però la situació
no ha canviat gaire i Sahar-Saba
ha dit que el més important ara
és aconseguir que es faci saber la
situació que encara viuen les dones i col·laborar en la lluita pels
drets humans. # REDACCIÓ
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Visites de representants de la Fundació Rigoberta Menchú i Rawa

Núria Marín i Gustavo Meoño, a l’Ajuntament
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