L'ONU honra les víctimes del genocidi contra els tutsis cridant a rebutjar la intolerància
15/04/2019 - ONU

A 25 anys del genocidi contra els tutsis a Rwanda, hem d'analitzar amb rigor el que passa en l'actualitat i esforçar-nos per
eradicar les incitacions a l'odi, al racisme i la xenofòbia per evitar que torni a passar una atrocitat semblant, va ser el missatge
d'António Guterres en l'acte de commemoració d'aquest tràgic esdeveniment aquest divendres 12 d'abril a l'Assemblea General
de l'ONU.

El secretari general va qualificar aquest crim massiu com un dels capítols més foscos de la història recent de la humanitat,
recordant que en només tres mesos van ser assassinades sistemàticament més d'un milió de persones entre les quals més de
la gran majoria tutsi es trobaven hutus moderats i opositors a la massacre.
En el Dia Internacional de Reflexió sobre el Genocidi de 1994 contra els Tutsis a Rwanda, celebrat cada 7 d'abril, data en què
va començar la matança, l'ONU honra les víctimes i reflexiona sobre el patiment i la resiliència dels supervivents, va assenyalar
Guterres.
La jornada internacional se celebra des d'abril de 2004, segons una resolució de l'Assemblea General de desembre de 2003.
Analitzar el present
"Avui expressem la nostra solidaritat al poble de Rwanda, però la nostra reflexió ha d'anar més enllà d'un país i un moment en
la història, hem de mirar el present: mentre ratifiquem la nostra decisió d'evitar que es produeixin aquestes atrocitats, veiem en
moltes parts del món la perillosa tendència que escala la xenofòbia, el racisme i la intolerància."
És particularment preocupant la proliferació del discurs d'odi i les exhortacions a la violència perquè contravenen els nostres
principis i amenacen els drets humans, l'estabilitat social i la pau, va afegir el titular de l'ONU.
Veiem en moltes parts del món una perillosa tendència que escala la xenofòbia, el racisme i la intolerància.
Com a exemple d'aquest fenomen, ha citat la recent massacre a dues mesquites a Nova Zelanda i va instar a aixecar un cop
més la veu contra el racisme, la xenofòbia, la intolerància, la discriminació ètnica i social, la islamofòbia i l'antisemitisme.
"Faig una crida a tots els líders polítics, religiosos i de la societat civil a repel·lir el discurs d'odi i la discriminació i a treballar
amb energia per mitigar les causes que soscaven la cohesió social i creen condicions per a l'odi i la intolerància", va dir
Guterres.
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