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JOSÉ PABLO BARAYBAR ANTIC FORENSE DE L'ONU A KOSOVA

Municipi...

“La implicació de Thaçi en el tràfic d'òrgans és
creïble”

Canvia'l

Llista municipis

“Vam trobar material mèdic que no és l'habitual per a un casa de pagès enmig del no res”
“El Tribunal Penal Internacional per a l'antiga Iugoslàvia va destruir les proves, suposo
que devien considerar que no servien”
23/12/10 02:00 - BELGRAD - PAU BORI

Un informe esgarrifant del Consell d'Europa serveix
per acusar el primer ministre de Kosova, Hashim
Thaçi, de ser el capo d'una cruel organització
mafiosa que traficava amb drogues, armes i òrgans
de presoners. José Pablo Baraybar va ser un dels
primers a indagar sobre la xarxa de tràfic d'òrgans
humans a Kosova.
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Quines són les primeres informacions que va
aconseguir sobre el tràfic d'òrgans humans?

Publicitat
Anuncia't a Girona
a partir de 2,5 € al dia

Quan vaig arribar a Kosova el 2002 ja hi havia
indicis sobre el trasllat il·legal de persones a
Albània. Uns mesos després, però, vaig accedir a
un dossier amb vuit testimonis, que no es coneixien
entre ells. Explicaven la seva participació en algun
moment de la trama. És a dir, en els segrestos a
Kosova, en el transport d'aquestes persones a
Albània i, en concret, a un lloc conegut com la “casa
groga”. També teníem testimonis de gent que treia
cadàvers de la casa groga.

Enquesta

Catalunya està preparada per a un
terratrèmol com el del Japó

Què n'explicaven de la casa groga?
Parlaven de sang, de gent que en surt morta i
d'enterraments en un cementiri proper, però no hi
havia cap especificació sobre què s'hi feia, a dins.
Va visitar la casa groga?
El problema és que l'UNMIK [missió de l'ONU a
Kosova] no tenia jurisdicció sobre Albània. Després
de moltes negociacions, vam involucrar el Tribunal
Penal Internacional per a l'antiga Iugoslàvia (TPII).
A la fi, el febrer del 2004 vam anar a la “casa
groga”, acompanyats d'investigadors del TPII, un
fiscal albanès, traductors...

Clica aquí

José Pablo Baraybar en una fotografia d'arxiu Foto:
AVUI.

Canals relacionats

Canal: Entrevistes

Sí, s’ha avançat molt en la prevenció
d'emergències
Sí, però encara s’haurien de fer més
esforços
No, però és poc probable que hi hagi un
sisme així
No, el dia que passi hi haurà una tragèdia
Vota

Resultats

No estàvem prou ben preparats i hi havia
molta gent infiltrada dins la missió de l'ONU

Què hi van veure?
Cinema a Girona

Tres coses. La primera: la casa era blanca, tot i que la pintura groga es veia per sota. La segona: a la sala
principal, vam trobar –després d'aplicar-hi una substància química, el luminol– unes taques que podrien ser
de sang. I per últim, a la part del darrere, entre la brossa, vam localitzar flascons buits de relaxants
musculars, xeringues i un equipament per a la transfusió de sang. És un tipus de material mèdic que,
certament, no és habitual per a una casa de pagès enmig del no res.
Van confiscar aquest material?

Quina pel·licula vols veure?
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Se'l va endur el TPII per analitzar-lo.

12.03.11 18.52
Quina pel·licula vols veure?
A quina sala de cinema vols anar?

Què se'n va fer de les proves?
El tribunal les va destruir.
Per què?
Demani-ho al Tribunal Penal Internacional. Suposo que devien considerar que ocupaven espai i que ja no
servien.
I es va seguir el procediment legal per justificar la destrucció de proves?
No, segons tinc entès.
Per acabar-ho d'adobar, el TPII també va eliminar més de 200 mostres d'ADN preses el 1999 a
persones assassinades a Kosova. Com s'ho explica?

DICCIONARIS
Consulteu aquí els diccionaris

La ignorància és molt atrevida! Pensaven que ja no els servien i les van cremar...
Per què l'ONU no va indagar aquest assumpte?
Vam avançar molt en la recerca de gent desapareguda, però és cert que la desaparició de persones després
de l'arribada de les forces internacionals, el juny de 1999, és el secret més ben guardat de Kosova.
Per què les Nacions Unides tampoc no ha pogut revelar el destí d'aquests no albanesos
desapareguts a Kosova?

Més llegides
12/03/11 09:58 TÒQUIO.
Forta explosió en una de les plantes nuclears de
Fukushima
12/03/11 02:00 BANYOLES.
Torna el llop
12/03/11 02:00 TÒQUIO.
Onada devastadora

No hem de sobrevalorar les capacitats reals de la missió de les Nacions Unides a Kosova. No estàvem prou
ben preparats i hi havia molta gent infiltrada. A més, no estava, diguem-ne, ben vist que l'ONU investigués
crims que afectaven aquelles persones que eren justament els nostres amfitrions a Kosova.

12/03/11 02:00
“Amb internet les marques han perdut el
monopoli”

Què li sembla l'informe del Consell d'Europa en què es considera Hashim Thaçi com el cap d'una
xarxa de tràfic il·legal d'òrgans humans?

12/03/11 02:00 BRUSSEL·LES.
Zapatero cedeix i accepta ara “alinear” sous i
productivitat

És un informe potent, amb un llenguatge prou directe. Presenta uns indicis molt ben fonamentats, després
d'haver consultat diferents fonts. Hi ha prou elements per obrir ara una investigació sistemàtica sobre
aquesta xarxa. Si la pregunta fos: li sembla creïble la implicació de Hashim Thaçi en el tràfic d'òrgans
humans? La resposta seria sí, però s'ha d'investigar a fons.

Perfil

L'antropòleg forense peruà José Pablo Baraybar va ser, entre el 2002 i el 2007, el cap del programa de persones
desaparegudes de la missió de l'ONU a Kosova.

Darrera actualització ( Dijous, 23 de desembre del 2010 02:00 )

12/03/11 02:00 BANYOLES.
El llop pot tornar aviat a una part dels boscos
gironins
12/03/11 02:00 BARCELONA.
Moody's abaixa la ràtio i deixa la relació CiU-PSC
sota mínims
12/03/11 02:00 TÒQUIO.
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Identificar-me. Si ja esteu registrats, abans d'enviar un comentari us heu d'identificar.
Registrar-me. Per opinar sobre aquesta notícia cal estar registrat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable donar-se d'alta en el registre del Grup Hermes i
acceptar les Normes de Participació. No s'admetran registres incomplets ni comentaris que vulnerin els drets i
l'honorabilitat de les persones.
El Grup Hermes no es responsabilitza dels comentaris fets pels usuaris ni els comparteix perquè enten que són
responsabilitat exclusivament seva. Per aquest motiu tots els comentaris es veuran signats amb el nom, els
cognoms i la població de llurs autors.
El Grup Hermes es reserva el dret de no publicar els comentaris que no s'ajustin a aquestes normes.
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