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> Més de 60 ONG peruanes llancen una campanya internacional per extraditar 
Fujimori   La Coordinadora Nacional de Drets Humans del Perú, que reuneix més 
de 60 ONG del país, ha impulsat la campanya internacional Fujimori Extraditable 
amb l'objectiu d'aconseguir l'extradició de l'expresident peruà Alberto Fujimori del 
Japó. La iniciativa, recolzada per organitzacions de diversos països, pretén 
aconseguir el suport d'altres governs per pressionar el Jap ó, país on 
l'exmandatari viu des de la seva fugida del Perú i on gaudeix de total impunitat. 
Fujimori està acusat de greus violacions als drets humans i corrupció.  
Més informació 
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> Un jurista argentí és nomenat fiscal en cap de la Cort Penal Internacional  El 
jurista argentí Luis Moreno Ocampo ha estat designat primer fiscal en cap de la 
Cort Penal Internacional. Moreno va tenir un paper clau com a fiscal adjunt en els 
judicis contra la junta militar argentina i és membre de la directiva de 
l'organizació Transparencia Internacional. La Coalició d'ONG per a la Cort Penal 
Internacional, que reuneix més de 2.000 entitats, ha celebrat la seva elecci ó i ha 
destacat la seva experiència en la investigació de les violacions de drets humans 
comeses per la dictadura argentina. Més informació 
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> Israel autoritza l'ús de bombes de fragmentació 
contra els palestins  La Cort Suprema israeliana ha 
autoritzat l'exèrcit a usar contra la poblaci ó 
palestina bombes de fragmentació, una arma 
d'efectes devastadors prohibida per la Convenció 
de Ginebra. Aquesta violació de la Convenció per 
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part d'Israel se suma als incompliments continuats 
de les resolucions de l'ONU. En un moment en què 
s'està discutint la proposta d'Estat palestí 
anomenada 'full de ruta' i Ariel Sharon diu estar 
disposat a fer concessions, resulta paradoxal 
l'autorització de l'ús d'aquestes armes. Més 
informació 
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> La lluita contra el Pla Hidrològic Nacional és reconeguda amb el 'Nobel 
d’Ecologia'  El professor espanyol Pedro Arrojo ha estat guardonat amb el premi 
Goldman de medi ambient per la seva lluita contra el Pla Hidrol ògic Nacional i la 
seva defensa d’una nova cultura de l’aigua, basada en la gestió eficient, l’estalvi i 
la conservació dels recursos hídrics. Aquest premi, considerat el Nobel d’Ecologia, 
destaca cada any la tasca de líders mediambientals de sis àrees geogràfiques 
diferents. Arrojo és l’impulsor de la Plataforma en Defensa de l’Ebre i reconegut 
líder de mobilitzacions pacifistes dels 80. Més informació  
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> Reptes i incògnites a l'Irac després de la 
caiguda de Saddam  Després de la invasió de l'Irac 
i la caiguda del règim de Saddam Hussein, s'obren 
les incògnites sobre el futur del país. Els EUA i el 
Regne Unit s'enfronten a la reconstrucció de l'Irac i 
al repartiment del petroli. Però també caldrà fer 
front al repte de la complexa democratització del 
país, debatuda a Nassiriya, i que haurà de tenir en 
compte el pes dels xiïtes , la comunitat kurda i la 
resta de població iraquiana, que no veu amb bons 
ulls la probable designació d’Ahmed Chalabi, candidat del Pent àgon, com a 
dirigent d'una futura autoritat iraquiana. Més informació 
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> La reforma agrària centra les reivindicacions en el Dia Internacional de la 
Lluita Camperola  Amb motiu del Dia Internacional de la Lluita Camperola, el 17 
d'abril, Via Campesina i altres organitzacions s'han mobilitzat a tot el món per 
reivindicar la necessitat d'impulsar una reforma agr ària que respecti els drets i 
interessos de les comunitats rurals i el seu accés a la terra. Les protestes contra 
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# Promoure l'associació i la participació 
de la dona marroquina Al municipi 
d'Asjen, al nord del Marroc, un grup de 
dones treballa en la producció de 
cuscús entorn de la cooperativa 
Mesdakia, des que en 1999 es van 
organitzar per millorar les seves 
condicions de vida. Sodepau col·labora 
en la iniciativa i en l'alfabetització i 
formació de totes elles, amb la finalitat 
de promoure la dinamitzaci ó social i 
econòmica de la regió, així com 
combatre l'exclusió de la dona 
marroquina.  
Font: SODEPAU  
 

 
 

 
# Regala lectura per Sant Jordi Amb 
motiu del dia de Sant Jordi, el 23 
d'abril, us proposem que visiteu la 
secció de publicacions d'algunes de les 
organitzacions adherides a OneWorld, 
on trobareu un gran nombre de títols 
per regalar sobre drets humans, pau i 
solidaritat. Una manera de contribuir a 
sensibilitzar sobre les causes de la 
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el sistema latifundista brasiler, les crítiques  a les política de terra del Banc 
Mundial i la reforma de la Política Agrària Comuna europea són alguns dels temes 
tractats aquesta jornada. Més informació 
---------- 
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> 649.000 catalans es pronuncien contra la guerra 
a l'Irac en una consulta popular  Un total de 
649.000 persones, el 14% del cens català, han 
participat en la consulta popular contra la guerra, 
organitzada per la Plataforma Aturem la Guerra 
entre el 27 de març i el 13 d'abril. Els resultats 
mostren un clar rebuig de la societat catalana al 
conflicte de l'Irac. El 97,8% dels votants 
desaproven la intervenció militar en aquest país; el 
93% opina que el Govern espanyol hauria d'haver 
convocat un referèndum abans de decidir la intervenci ó d'Espanya i el 91% 
demana la dimissió de l'Executiu d'Aznar. Més informació 
---------- 
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> Només el 13% de l'ajuda humanitària del Govern 
espanyol a l'Irac és adequada  Dels 50 milions 
d'euros aprovats pel Govern espanyol per a l'Irac, 
només poden considerar -se com ajuda humanitària 
adequada 6,7 milions, un 13% del total, segons 
Intermón Oxfam. Més de la meitat dels fons es 
destinen a països ve ïns de l'Irac i estan 
condicionats a la compra de productes espanyols; 
per tant, el seu objectiu és més l'obertura de nous 
mercats que l'ajut. L'ONG critica que només 1 de 
cada 10 euros es destinaran a programes 
humanitaris de l'ONU, fet que reflecteix la manca d'interès de l'Executiu espanyol 
per recolzar el lideratge de Nacions Unides en la reconstrucció del país. Més 
informació  
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> Continus abusos i agressions policials contra menors detinguts al Brasil  Els 
nens detinguts al nord del Brasil reben habitualment pallisses per part de la 
policia i son confinats a centres de detenció en condicions abusives, sotmesos a la 
violència dels companys i sense rebre l'educació escolar a què tenen dret, segons 
denuncia Human Rights Watch en un informe publicat al complir-se els primers 
100 dies del Govern de Lula. HRW insta el president brasiler a investigar 'els 
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pobresa i la injustícia social, a donar a 
conèixer qui és qui en la cooperació 
espanyola i a divulgar propostes per al 
canvi. Font: OneWorld Spain  
 

 
 

 
# Declaració per una justícia fiscal 
ATTAC denuncia que l'evasió fiscal de 
les grans transnacionals amenaça els 
països en vies de desenvolupament: 
un augment dels seus ingressos per 
impostos de només el 50% dels actius 
globals dipositats als paradisos fiscals 
generaria renda suficient per finançar 
els Objectius de Desenvolupament de 
l'ONU per al 2015. ATTAC creu que la 
clau passa per aconseguir el control 
democràtic i la transparència de la 
fiscalitat global. Font: ATTAC Madrid  
 

 
 

 
# Edició especial d'Egunkaria en català 
Coincidint amb el dia de Sant Jordi, 
surt al carrer el diari Egunkaria en 
català, en una edició 'especial i 
solidària' que es repartirà de forma 
gratuïta a tot Catalunya. Són 30.000 
exemplars que han vist la llum gràcies 
a la Plataforma per l'Egunkaria, que ha 
centralitzat la solidaritat que s'ha 
generat cap a aquest diari, l'únic en 
èuscar, després que l'Audiència 
Nacional el tanqués el passat 20 de 
febrer. A Vilaweb es pot visitar la 
versió digital  d'aquesta edici ó.  
Font: VilaWeb   
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abusos sistemàtics dels drets humans' d'aquests menors que estan detinguts. 
Més informació 
 
 
---------- 
+ Font: Human Rights Watch  
 
 

 
# OneWorld és un portal sobre drets 
humans, desenvolupament, pau i 
solidaritat i alhora una comunitat 
internacional on-line formada per més 
de 1250 organitzacions que treballen 
per un món més just. L'edici ó en catal à 
de OneWorld és una iniciativa de la 
Fundació Un Sol Món de Caixa 
Catalunya Més informació  
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