Carta proposada i firmada per la FIACAT, junt amb els altres ACAT, entre elles ACAT-Catalunya.
amb còpia al President del Parlament europeu, al President de la Comissió europea, a l’Alt
Representant per la Política estranger i al President de la Comissió de parlamentaris, entre d’altres.
6 de novembre del 2006
Sr. Eikka Kosonen
Representant permanent de Finlàndia
Presidència de la Unió Europea
Sr. Ambaixador:
La llei sobre les comissions militars, promulgada el 17 d’octubre del 2006 per el president dels Estats Units, de
fet autoritza els agents de l’esmentat país a recórrer a la tortura en el marc de la «guerra contra el terrorisme».
Adoptant aquesta llei, els Estats Units posen en entredit el principi de la prohibició absoluta de la tortura, a favor de la
qual els Estats europeus han actuat des del final de la segona guerra mundial. Al nostre parer, doncs, és important que
les institucions europees no restin més llarg temps sense reacció davant d’aquest cas.
El president George W. Bush, tanmateix, ha declarat que la Llei sobre les comissions militars era conforme, tant en
l’esperit com en la lletra, a les obligacions internacionals dels Estats Units.
L’A.C.A.T. protesta contra una tal interpretació d’una llei que:

•

Impedeix als tribunals americans la possibilitat de jutjar de la legalitat de la detenció d’un estranger detingut en
tant que «combatent enemic», una definició, si més no, imprecisa.

•

Deixa al president dels Estats Units el marge de determinar si els mètodes utilitzats per interrogar els presoners
sobrepassen o no la tortura 1 tal com es defineix a l’article 1er de la Convenció de les Nacions Unides contra la
tortura.

•

Tendeix a reforçar la impunitat per a les violacions dels drets humans que podrien ser comesos pels agents de
l’Estat en relació als sospitosos 2.

•

Autoritza al secretari de Defensa a confiar els processos a unes comissions militars que no podran garantir ni la
seva independència, ni la seva imparcialitat, ni la seva inquietud pels drets de defensa (especialment en allò
que te a veure amb el rebuig d’incorporar qualsevol element de prova obtingut per mitja de la tortura).

L’A.C.A.T. doncs, s’oposa a la Llei sobre les comissions militars que va contra el dret internacional 3 i s’indigna davant
el fet que un país democràtic com els Estats Units pugui d’aquesta manera legalitzar el que és inacceptable, i utilitzar els
mètodes de l’enemic a qui combat.
Per això l’ACAT demana a la Unió Europea:
* Recordar al govern dels Estats Units la seva obligació de respectar els seus compromisos internacionals,
particularment les recomanacions del Comitè contra la Tortura de les Nacions Unides.
* D’instar al govern dels Estats Units a posar fi a les detencions sense inculpació ni judici de tots els «combatents
enemics» detinguts a les zones situades sota el seu control efectiu.
* D’instar al govern dels Estats Units a vetllar a fi que les condicions de detenció siguin conformes a les
disposicions del dret internacional.
* D’afermar d’una manera ferma la seva oposició a la llei aquesta que posa en perill la prohibició absoluta del
recurs a ella.
Confiant en que vostè serà sensible a les nostres peticions, li preguem que accepti, Sr. Ambaixador, la certesa de la
nostra major consideració.

«procediments alternatius» o «interrogatori coercitiu», són els termes emprats pels serveis d’informació dels Estats Units per qualificar els mètodes
següents: privació del son, manteniment durant hores en posicions penoses de sospitosos emmanillats i despullats, exposició a temperatures extremes
(de fred o calor), privacions sensorials, utilització de gossos, humiliacions de caràcter sexual ... Mètodes que l’ACAT considera com violant la
prohibició internacional de la tortura i dels tractaments cruels, inhumans o degradants.
2
La llei permetrà a la CIA interrogar secretament els sospitosos sense haver de «témer les persecucions que podrien intentar els terroristes», ha
remarcat el Sr. Bush.
3
Declaració Universal dels Drets de l’Home (article 5), Convenció de Ginebra (article 3), Convenció de les Nacions Unides contra la Tortura ....
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