MANIFEST DE LA COORDINADORA PER A
TORTURA

LA

PREVENCIÓ DE LA

INICIATIVA PEL PROTOCOL DE NACIONS UNIDES
“La tortura és una violació bárbara de la dignitat i dels drets de les
persones. No hi ha cap causa política, ni militar, ni religiosa ni de cap
altra mena que la justifiqui.”

Kofi ANAN, Secretari General de l’ONU
(26 de Juny – Día Internacional contra la tortura)

A les comissaries i presons de l’ Estat espanyol
tortura.

continua existint la

Aquesta realitat ha estat denunciada moltes vegades per organismes
internacionals, associacions humanitàries, col·lectius professionals, grups de
suport a les persones empresonades, així com per les mateixes víctimes i els seus
familiars. Malgrat la rotunda prohibició de la tortura tant per la Constitució
Espanyola com per tot el Dret Internacional, i malgrat les negacions del Govern,
la tortura és una realitat que està certificada per sentències dictades contra
l’Estat espanyol pel Tribunal Internacional de Drets Humans, per
les
recomanacions del Relator Especial de les Nacions Unides contra la Tortura, pels
informes d’Amnistia Internacional, del Torturaren Aurkako Taldea, de
l’Associació Internacional contra la Tortura i d’altres associacions i col·lectius;
els quals reclamem, des de fa anys, mesures realment efectives per prevenir
aquesta inacceptable violació de la dignitat i dels drets humans, tant a les
presons com a les comissaries i carrers de l’Estat espanyol, on s’hi continuen
practicant tortura, maltractaments i abusos de poder per part de les Forces de
Seguretat de l’Estat.
La COORDINADORA PER A LA PREVENCIO DE LA TORTURA
vocació de treballar per posar fi a aquesta situació inacceptable.

neix amb la

Amb aquesta finalitat, la COORDINADORA PER A LA PREVENCIÓ DE LA
TORTURA inicia una campanya per tal d’aconseguir que el Govern Espanyol
firmi, ratifiqui i posi en marxa el Protocol Facultatiu (PF) Contra la Tortura
aprovat per l’ Assemblea General de les Nacions Unides el 18 de desembre de
2002. Entenem que aquest Protocol estableix mecanismes reals i operatius per
prevenir la pràctica de tortures, maltractes i/o tractes inhumans o degradants a
les presons, comissaries, centres de retenció d’immigrants, etc. en permetre el
control d’aquests espais per part de la societat civil.
La COORDINADORA PER A LA PREVENCIÓ DE LA TORTURA vetllarà per
garantir la incorporació de les associacions de drets humans i llibertats públiques
al procés de ratificació i execució del Protocol, per la seva efectiva posada en
funcionament i la independència de les persones que constituiran en el futur els
Comitès de visita i control.

EL PROTOCOL FACULTATIU: UN MECANISME NECESSARI
Les aportacions més importants del PF de les NNUU en la lluita contra la
pràctica de tortures són dues: l’èmfasi preventiu i la diversificació dels
mecanismes de control social. En això resideix, precisament, la seva necessitat
perquè permet a la societat civil verificar l’existència de la tortura. Fins ara
cap instrument internacional permetia fer visites als centres de detenció, en cap
lloc del món, sense previ avis i sense necessitat de tenir el consentiment de les
autoritats. El PF estableix l’obligatorietat de crear organismes estatals de
control. Així que el PF hagi estat ratificat per un mínim de 20 estats, el Comitè
de les NNUU contra la Tortura haurà de crear un Subcomitè la funció del qual
serà precisament dur a terme les visites de control i els Estats tindran l’obligació
d’establir i dotar dels mitjans necessaris a un o més Comitès que treballaran de
manera coordinada amb el Subcomitè internacional.
Els membres d’aquests Comitès podran mantenir entrevistes –reservades i
sense testimonis- amb qualsevol persona privada de llibertat i també amb
d’altres persones elegides per ells com funcionaris dels equips mèdics i de
seguretat o familiars de les persones detingudes. Tindran accés a tots els
registres relatius a qualsevol persona que estigui sota la custòdia de l’estat i
tindran dret a examinar les regles disciplinàries, el règim de càstigs i d’altres
documents rellevants. Inspeccionaran regularment el conjunt d’instal·lacions de
detenció i tindran accés a totes les dependències, fins i tot als dormitoris,
menjadors, cuines, cel·les d’aïllament, lavabos, àrees d’ exercici físic i
consultoris mèdics.
Per tot això, la COORDINADORA PER A LA PREVENCIÓ DE LA
sol·licita:

TORTURA

•

Al Govern de l’ Estat espanyol que firmi immediatament el Protocol Facultatiu de
NNUU contra la Tortura.

•

Al Parlament de l’Estat Espanyol que ratifiqui el més aviat possible aquesta firma i
que legisli les reformes necessàries per acabar amb la tortura, bo i seguint les
recomanacions de l’ informe del Relator Especial de NNUU contra la Tortura.

•

A la societat civil que comprengui la necessitat d’acabar amb la lacra de la tortura i
que es comprometi amb aquesta campanya i exigeixi dels seus governants l’
aplicació de mesures efectives que garanteixin per a tots i totes un tracte humà i
digne per part de les Forces de Seguretat a les presons, comissaries, centres de
retenció d’ immigrants, etc. en compliment de la legalitat vigent, tant estatal com
internacional.
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