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La Cort Penal Internacional va emetre el 14 de març de 2012  
el veredicte contra el congolès Thomas Lubanga Dyilo,  
el primer acusat per la institució, el primer cas de la mateixa 
i també la seva primera condemna: 14 anys de presó per 
“reclutar i allistar nens menors de 15 anys a les Forces 
Patriòtiques per a l’Alliberament del Congo i utilitzar-los  
per a participar activament a les hostilitats en el context  
d’un conflicte armat no internacional des de l’1 de setembre 
de 2002 fins al 13 d’agost de 2003”.

La pel·lícula dossier Lubanga, una producció documental 
de caràcter històric desenvolupada durant els anys del 
primer cas de la CPI, actualment en fase de post producció, 
pretén endinsar-se en aquesta realitat múltiple, en aquest 
joc de balances, tot buscant respostes tant als passadissos 
i oficines de la Cort Penal Internacional com a la mateixa 
República Democràtica del Congo, i anant més enllà 
del singular cas d’acusació contra M. Thomas Lubanga 
per preguntar-se principalment sobre el sentit d’una 
institució com la CPI instal·lada en un món desigual que no 
aconsegueix mantenir l’equilibri.

out of BaLance, el projecte que avui comença a caminar 
amb aquesta jornada, representa la conseqüència lògicament 
derivada de l’experiència de producció d’aquesta pel·lícula.

D’una banda es tracta d’un espai de divulgació d’informa-
ció crítica sobre la justícia internacional i sobre l’abast i 
funcionalitat del sistema penal internacional avui en dia. 
De l’altra, és la plataforma de difusió del documental 
dossier Lubanga i representa la seva eina de llançament 
internacional.
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Programa
Presentació i perspectives del projecte documental 
dossier Lubanga (en fase de post producció)  
sobre el primer cas de la Cort Penal Internacional, 
a càrrec del seu director Germán Reyes Ruiz 
(associació La Bretxa).
 
Col·loqui amb: 
– Luís del Castillo (President del Col·legi 
d’Advocats Penal Internacional),  
– Jaume Saura (Professor de Dret Internacional 
Públic i president de l’IDHC), i  
– Milton Meza (Investigador i ex representant  
de Veneçuela davant la CPI i la CIJ).

Modera: Naya Parra (documentalista i productora 
per al documental dossier Lubanga)
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