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16 anys i 6.598 cadàvers. Fèretres d’algunes de les víctimes de la matança de Srebrenica
(1995) enterrades ahir al memorial de la matança de Potocari, a Bòsnia i Hercegovina

MARKO DROBNJAKOVIC / AP

SARA STIGGE
MARTA ALEMANY
Srebrenica. Servei especial

L’antiga base dels cascos blaus
holandesos a Potocari respira
buida. Les parets aguanten des
de lluny la notícia desencadena-
dadesprés de la sentència del Tri-
bunal Penal Internacional de
l’Haia (TPI) contra els militars
holandesos acusats d’impassibili-
tat durant la matança de Srebre-
nica, on el juliol del 1995 van ser
assassinats més de 8.000 musul-
mans bosnians.
Buida, la base continua dreta a

un quilòmetre de Potocari, en
una zona on ahir es van congre-
gar 40.000 bosnians per donar
l’últim adéu a 613 víctimes. Amb
elles, ja són 6.598 les persones en-
terrades al memorial del genoci-
di. La víctima més jove ahir tenia
11 anys i la més gran, 82.
Milers de taüts blancs i verds

musulmans, exceptuant-ne un
de catòlic, esquitxaven el cemen-
tiri. Al seu voltant, familiars dels
morts continuaven plorant-ne el
record amb noves esperances.
“Al setembre tornarem a posar
una denúncia, aquesta vegada
amb el suport demés de 6.000 fa-
mílies –afirmava una portaveu
de lesMares de Srebrenica, Zum-
ra Sehomerovic–. No retirarem
les denúncies ja presentades, se-
guirem endavant. Amb aquesta
sentència, s’ha obert un nou ca-

mí”. El ministre de Defensa, Sel-
moCikotic, va advertir que el Go-
vern no podia “assegurar el seu
suport” si aquestes noves denún-
cies prosperen –sí que ho va fer
amb les tres que han guanyat a
l’Haia– “perquè és difícil aconse-
guir consens polític”.
Vajnaga Saafia, de 60 anys, va

enterrar ahir el seu germà assassi-
nat per les tropes sèrbies. És una
de les persones que donen suport
a les denúncies contra els holan-
desos però “no per diners, sinó
per orgull”. “Tant Holanda com
la comunitat internacional han
de reconèixer la seva culpa”, va
afegir Hasan Hasanovic, de 35

anys, que, vestit de negre, enterra-
va el seu oncle. Per ell, no només
han de ser castigades les tropes
holandeses sinó també el general
serbi Ratko Mladic, capturat el
26 demaig. “L’han detingut mas-
sa tard. Ja hauria d’haver passat
15 anys a la presó”. Hasanovic es-
pera que Mladic no mori abans

que el TPI dicti sentència, com
va passar amb Milosevic. El re-
presentant especial de la UE per
a Bòsnia i Hercegovina, Valentin
Inzko, es va mostrar caut amb el
judici del Carnisser de Bòsnia i va
confiar en el fet que la justícia
farà la seva feina. Més crític va
ser Cikotic, que va considerar
que “la comunitat internacional

no ha pres lesmesures necessàri-
es per fer justícia després de la
matança”.
Mentrestant, de fons, unmegà-

fon recitava, sense pausa, els
noms i la data de naixement dels
morts. La data de la mort: la ma-
teixa. La sepultura va marcar el
final de la cerimònia a mitja tar-
da. El cementiri va quedar lla-
vors buit i les tombes musulma-
nes brillaven en la solitud.
També va quedar sola l’antiga

base de l’ONU i seguirà així. Però
darrere les parets ressonaran les
paraules d’ahir del president bos-
nià, Bakir Izetbegovic: “Aquesta
és una pau injusta, però és més
justa que la guerra”.c

“Aquesta és una
pau injusta, però
és més justa que
la guerra”, reflexiona
el president bosnià
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DRIVE THE CHANGE

Gama Mégane: consumo mixto (l/100km) desde 4,0 hasta 8,2. Emisión CO2 desde 104 hasta 190.
*PVP recomendado en Península y Baleares, para Mégane Authentique 1.6 74kW (100CV). Incluye IVA, impuesto de matriculación y transporte. Aplicable a particulares y autónomos, que entreguen un vehículo Renault a cambio
de cada vehículo adquirido. No compatible con otra oferta o promoción. Oferta válida hasta el 31/07/2011. Modelo visualizado: Renault Mégane Berlina Dynamique con Pack GT-Line 1.6 16v 81kW (110CV), PVPR: 17.400€.
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Modelo visualizado: Renault Mégane Berlina Dynamique con Pack GT-Line 1.6 16v 81kW (110CV) PVPR: 17.400€.
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Srebrenica recorda lamatança ambMladic a l’Haia i el reconeixement de la condemna recent d’Holanda

“Noésper diners, és per orgull”


