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Comunicat
La Federació Internacional de l’Acció dels Cristians per a l’Abolició de la Tortura (FIACAT), associació
ecumènica present a 33 països entre 4 continents, i l’ACAT Espanya, es feliciten de les recomanacions
del Comitè de Drets Humans de l’ONU, arran del cinquè informe periòdic d’Espanya.
La FIACAT i l’ACAT Espanya comparteixen el conjunt de preocupacions del dit Comitè de Drets
Humans, i requereixen del govern espanyol que posi en marxa, quan més aviat millor, les recomanacions
concretes que li han estat comunicades per aquest organisme de l’ONU.
Seguint en això les recomanacions del Comitè, la FIACAT i l’ACAT Espanya demanen especialment a
l’Estat Espanyol:
*
Que acceleri el procés d’adopció d’un mecanisme nacional de prevenció de la tortura d’acord amb
el Protocol facultatiu de la Convenció contra la Tortura i altres penes o tractaments cruels, inhumans i
degradants, tenint en compte les recomanacions dels diferents òrgans i experts internacionals, així com
l’opinió de totes les organitzacions no governamentals que treballen en el camp de la lluita contra la
tortura;
*
Que suprimeixi definitivament la detenció en règim d’incomunicació i que el dret a la lliure
elecció d’un advocat que pugui ser consultat amb absoluta confidencialitat pels detinguts i pugui estar
present durant els interrogatoris, sigui garantit a tots els detinguts. L’enregistrament audiovisual dels
interrogatoris en totes les comissaries de policia i llocs de detenció hauria d’esdevenir sistemàtic. A més,
l’Estat, per altra part, hauria de limitar la durada de la retenció i de la detenció provisional de manera que
sigui compatible amb l’article 9 del Pacte.
*
Que defineixi el terrorisme de forma restrictiva i que faci per manera que les mesures de lluita
contra el terrorisme siguin totalment conformes amb el Pacte. Seria desitjable, com diu el Comitè, que es
modifiquessin els articles del 572 al 580 del Codi Penal a fí de limitar la seva aplicació únicament a les
infraccions que siguin indiscutiblement infraccions de terrorisme.
*
Que aboleixi la llei d’amnistia del 1977 i que prengui les mesures legislatives necessàries per
garantir el reconeixement de l’imprescriptibilitat dels crims contra la humanitat.
*
L’Estat, per la seva part, hauria de vigilar que el procés de presa de decisions en matèria de
detenció i d’expulsió dels estrangers respecti totalment el procediment previst per la llei, i que les raons
humanitàries puguin ser sempre invocades en els processos d’asil. L’Estat també hauria de vigilar que els
drets dels menors no acompanyats que entrin en territori espanyol siguin respectats.
La FIACAT i l’ACAT Espanya seguiran amb atenció la posada en marxa per l’Estat espanyol de les
recomanacions del Comitè dels Drets de Drets Humans.
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