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Revolta Les elits reclamen més participació en els afers públics

Vagadefamtunisiana
afavordela llibertat
MOBILITZACIÓ · Destacats opositors dejunen contra la repressió
del règim CITA MUNDIAL · Volen cridar l’atenció davant la cimera
sobre la societat de la informació que comença avui

Opositors tunisians en vaga de fam ahir a la ciutat suïssa de Ginebra ■ FABRICE COFFRINI / AFP

David Alvarado
RABAT. CORRESPONSAL

S
et figures de la societat civil
i de l’oposició política tuni-
siana van començar fa di-
vuit dies una vaga de fam
indefinida amb l’objectiu

d’“exigir a les autoritats el màxim
respecte als drets humans i polítics”.

En el comunicat que van fer pú-
blic llavors, advertien al poder que
“no pot seguir ignorant deliberada-
ment les aspiracions de sectors cada
vegada més amplis de la societat que
clamen per una quota més gran de
llibertat i de participació” en els afers
públics.

Els vaguistes –dirigents d’associa-
cions civils i de partits polítics de
l’oposició, tant legals com d’altres de
no reconeguts pel règim– justifica-
ven la seva decisió de no ingerir ali-
ments atribuint-la al “greu deteriora-
ment de la situació política, social i
cultural” del país. Acusen també el
poder d’haver adoptat “mesures re-
pressives més severes” amb motiu de
la imminent celebració avui de la Ci-
mera Mundial de la Societat de la In-
formació (CMSI).

Falses aparences
El “jutge rebel” Mokhtar Yahyaoui,
que fa anys va deixar de cobrar el seu
salari com a magistrat per haver cri-
ticat el sistema judicial, ho té clar:
“El nostre és un desafiament al
poder tunisià, a un país que en apa-
rença és modern i obert, però que en
realitat és un dels sistemes més re-
pressius del món”. “El règim –afe-
geix Yahyaoui– té tots els poders i no

accepta cap mena de discussió; no és
possible cap disputa. O estàs amb ells
o et titllen de contestatari, d’enemic
del poble, i aleshores es posa en
marxa un terrible dispositiu de segu-
retat contra tu i els teus”.

Un altre dels que fan vaga de fam,
el líder del Partit Democràtic Pro-
gressista (PDP) Néjib Chebbi, parla
de “la gran responsabilitat de la co-
munitat internacional”, ja que és
aquesta la que hauria legitimat les
condicions d’existència d’un “tirà”
com el president Ben Ali. És “parado-
xal”, es lamenta Chebbi, que “els par-
ticipants en la CMSI celebrin la lli-
bertat d’expressió a Internet en un
país on la xarxa brilla per la seva ab-
sència”.

El que ja es coneix com a “movi-
ment del 18 d’octubre”, en al·lusió al
dia en què van començar les seves
accions de protesta, vol cridar l’aten-
ció de l’opinió pública aprofitant la
celebració de la Cimera Internacio-
nal de la Societat de la Informació
per pressionar el govern i perquè
aquest faci certs passos que els oposi-
tors consideren “innegociables”. Es
demana una efectiva llibertat d’asso-
ciació a través del reconeixement de
totes les entitats i de tots els partits
que aspiren a una existència legal,
així com l’aixecament dels bloquejos
que de facto impedeixen l’activitat
d’aquells que sí que són tolerats.

També denuncien la censura i les
amenaces a què es veuen contínua-
ment sotmesos els periodistes o, fins
i tot, els que gosen manifestar les
seves opinions al ciberespai i exigei-
xen una efectiva obertura dels mit-
jans de comunicació a tots els cor-
rents de pensament. Finalment, un
altre dels requeriments és la procla-
mació d’una amnistia general que
“alliberi immediatament els preso-
ners polítics, islamistes, internautes
i joves injustament acusats de terro-
risme”. El nombre d’aquests detin-
guts, segons les últimes estimacions,
se situaria al voltant dels 500 indivi-
dus.

Els vaguistes mostren una gran
determinació en la seva acció, però
els efectes de dues setmanes sense
menjar comencen a fer-se visibles.
Les primers víctimes han estat Ab-
derrauf Ayadi, dirigent del Partit pel
Congrés i per la República, i Moha-
med Nuri, president de l’Associació
Internacional de Suport als Preso-
ners Polítics que, fa uns dies, van
haver de ser hospitalitzats d’urgèn-
cia a causa del seu alarmant estat de
salut.

“Fins al final”
Ara ja s’han reincorporat a la protes-
ta amb la resta dels seus companys.
“No desistirem i arribarem, si cal,
fins a les últimes conseqüències”, ad-
vertien tots dos.

Tunísia es va independitzar de
França el 1956, quan el president
Habib Bourguiba hi va instaurar un
Estat de partit únic. L’actual presi-
dent, Zine el Abidine Ben Ali, és al
poder des de fa divuit anys. ■

Reclamen una amnistia
per a presos polítics,
islamistes, internautes i joves
acusats de terrorisme

GUANTÁNAMO
El Senat admet un
dret d’apel·lació
mínim als presos
El Senat dels EUA va modificar
ahir lleugerament la seva es-
mena sobre els drets dels su-
posats terroristes tancats a la
presó de Gantánamo i els va
reconèixer tot just el dret a re-
córrer a la justícia després
d’una condemna pronunciada
per un tribunal militar. La mo-
dificació, aportada a una es-
mena del republicà Lindsey
Graham, preveu que el Tribu-
nal d’Apel·lació Federal de Wa-
shington serà competent si hi
recorre un condemnat per un
tribunal militar d’excepció.

TXETXÈNIA
Moren cinc soldats
i quatre policies en
atacs rebels
Cinc soldats i quatre policies
russos van morir ahir durant
els múltiples atacs protagonit-
zats pels rebels txetens a la
regió de Vedeno. Els incidents
es produeixen una setmana
abans que Txetxènia celebri
eleccions parlamentàries, les
primeres des de fa vuit anys a
la regió nord-caucàsica.

TURQUIA

El govern sol·licita
una investigació de
l’atac a Semdinli
El governant Justícia i Desen-
volupament (PJD) va demanar
ahir una investigació al Parla-
ment turc per aclarir l’atemp-
tat comès fa pocs dies a Sem-
dinli, al sud-est del país. El
principal grup opositor, el Par-
tit del Poble Republicà (PPR),
havia exigit aquesta investiga-
ció després d’acusar les forces
de seguretat del govern
d’estar-hi implicades.

ESTATS UNITS
Ajornada la
condemna a l’únic
processat per l’11-S
L’únic processat pels atemp-
tats a les Torres Bessones de
Nova York, Zacarias Moussa-
oui, haurà d’esperar fins al 6
de febrer per saber si la justí-
cia nord-americana el con-
demna a pena de mort. L’abril
passat Moussaoui es va decla-
rar culpable i va afirmar que
Ossama bin Laden l’havia es-
collit per participar en l’11-S.

XILE
La justícia rebutja un
recurs presentat a
favor de Fujimori
El Tribunal d’Apel·lacions de
Santiago va rebutjar ahir un
recurs d’empara presentat a
favor de l’expresident peruà
Alberto Fujimori. La iniciativa
pretenia que l’exmandatari
evités la presó preventiva.

Panorama
mundial

Nou escàndol
de tortures
de presoners
a l’Iraq

Jordi Llaonart
KUWAIT. CORRESPONSAL

El primer ministre iraquià
va anunciar ahir l’obertura
d’una investigació sobre les
suposades tortures als 173
presos trobats el cap de set-
mana en un centre de de-
tenció del ministeri de l’In-
terior. Segons Ibrahim al-
Jaafari, els detinguts, que
han estat traslladats a unes
instal·lacions adequades i
han rebut assistència mèdi-
ca, també presenten símp-
tomes de malnutrició.

Els presos van ser desco-
berts fa dos dies, quan les
tropes dels Estats Units van
prendre el control de les ins-
tal·lacions en resposta a les
nombroses denúncies que
la policia iraquiana detenia
il·legalment i torturava sos-
pitosos en els baixos de l’edi-
fici.

Per la seva banda, el
Partit Islàmic Iraquià ha
denunciat que tots els de-
tinguts són sunnites “in-
nocents i brutalment tor-
turats”. Aquesta comuni-
tat acusa les forces de
seguretat, controlades pels
xiïtes, de detenir indiscri-
minadament, torturar i as-
sassinar sunnites amb l’ex-
cusa de la lluita contra la
insurgència.

La polèmica sobre abusos
policials recorda que es
mantenen a l’Iraq certs hà-
bits de la dictadura i és un
nou contratemps en els in-
tents de Bagdad d’atraure
els sunnites al procés de
transició. Això l’endemà de
l’allau de protestes per les
operacions militars sobre
les poblacions sunnites pro-
peres a Síria. El vicepresi-
dent iraquià, el sunnita
Gazi al-Iawar, va dir que les
“operacions han anat
massa lluny”, mentre que
els grups opositors sunnites
van qualificar la situació a la
zona d’“infern”.

Nou atemptat
La darrera ofensiva militar
sobre la província d’Al-
Anbar vol tallar les comuni-
cacions entre els insurgents
i les seves bases sirianes i
s’ha cobrat la vida de vui-
tanta rebels i tres soldats
dels Estats Units en només
dos dies. Mentrestant, a
Bagdad un nou atemptat
amb cotxe bomba va fer
quatre morts.

La creixent violència que
castiga la capital és el prin-
cipal entrebanc en el judici
contra Saddam Hussein
que s’ha de reprendre a fi-
nals de mes. Dos advocats
han estat assassinats i un
tercer, que va sobreviure a
un atemptat, ha abandonat
el país i ha demanar asil a
Qatar. ■


