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Juny del 2004
A TOTA LA CIUTADANIA
Com molts potser ja sabeu l’any 1997 l’ONU va declarar el dia 26 de juny DIA
INTERNACIONAL EN SUPORT DE LES VÍCTIMES DE LA TORTURA.
L’ACAT (Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura) demana a tota la societat civil que
no giri la cara a aquesta lacra que envileix tota la humanitat. Com a europeus que som,
massa sovint fem veure que això de la tortura sols es dóna en repúbliques remotes. Però
en aquest moment concret de la història, la tortura és notícia de primera plana. A partir
d’ara ningú no pot dir que no ho sabia. Hi ha escoles especialitzades en “mètodes de
tortura”. No és estrany, doncs, que després els aprenentatges es posin en pràctica.
No podem quedar-nos indiferents davant del problema. Sapiguem que per eradicar la
tortura calen principalment dues coses: conèixer-ne les causes, i saber portar remei als
conflictes descartant com a prioritari el mètode violent que des de mil·lennis d’anys ha
demostrat la seva ineficàcia.
Proverbis de totes les cultures diuen que “la violència engendra violència”. No serà possible
que s’acabi la tortura, ni el terrorisme sense un compromís renovat dels governs del món
amb els Drets Humans, tant econòmics, com socials, civils i polítics. No hem d’oblidar que
és en els països més pobres econòmicament on més es tortura i, per això, la lluita contra la
tortura ha d’anar paral·lela a la lluita per un món més just. Com treballarem en aquest
sentit?
Us proposem de fer una acció concreta: Aquesta acció concreta podria ser signar la
carta que us adjuntem, amb el pronunciament contra la tortura.
També us podem oferir, si ens ho demaneu, de venir un dia al vostre centre per donar-vos
informació de l’estat de la tortura al món i sobre les accions de l’ACAT. Ho faríem amb molt
de gust, sempre que ens ho demaneu amb temps.
Ben cordialment
Per la Junta. La secretaria
Montserrat Munté
muntematas@mundivia.es

L’ACAT, associació ecumènica, es compromet al costat de tots aquells que lluiten per l’abolició de la tortura i de les execucions
capitals.
Membre de la Federació Internacional de l’ACAT, té estatut consultiu prop de les Nacions Unides i del Consell d’Europa

