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CARTA DE

BON GOVERN

Preàmbul :
La FIACAT i les ACAT (designades també organitzacions) tenen per missió l
´abolició de la tortura i altres tractes inhumans i degradants i també l’abolició de la
pena de mort. Per assolir millor aquests objectius, es comprometen a aplicar en la seva
vida associativa els principis, regles i esperit de la present Carta de bon govern.
La present Carta implica que les organitzacions no siguin propietat dels membres ni
persones que participen en les decisions sinó que siguin entitats diferenciades dels
individus que les formen.
La present Carta defineix els comportaments esperats de cadascú per tal que la gestió de
les organitzacions s’exerceixi d’acord amb un tarannà democràtic i es faci amb
transparència i col·laboració. Cada organització ha de de ser responsable de les seves
accions en ple acord amb els seus estatuts.
Tot això permet assegurar una més gran eficàcia de les organitzacions, mantenir la
confiança a l´interior de la xarxa i, de cara a l´exterior, afavorir el treball en comú i
donar valor a les aportacions de cada persona.
El respecte a aquesta Carta és important sobretot en la mesura que es refereix a
organitzacions geogràficament disperses i diversificades culturalment.
Les regles comunes definides en la present Carta constitueixen punts positius de cara als
interlocutors institucionals.
1. La transparència
1.1. La FIACAT i les ACAT actuen amb transparència i posen les seves
competències i experiències al servei de la missió de les ACAT. Han de
respectar els principis i regles continguts en la present Carta.
1.2. La transparència, en matèria de gestió financera, és molt important. L’òrgan
executiu de cada organització és responsable de la presentació dels comptes per
ser aprovats a la seva Assemblea general.
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1.3. Les decisions en el si de la FIACAT i de les ACAT es prenen democràticament
i d´una manera col·legiada, amb ple respecte del paper i responsabilitat de cada
una i dels seus estatuts propis.
1.4. És essencial per un bon govern el fet d’evitar els conflictes d’interessos (sigui
entre interessos personals i els interessos de les organitzacions, sigui entre els
interessos de dos organitzacions). Si una tal situació es presenta, la persona
involucrada ha d’informar les entitats pertinents i s’ha d’absentar en el moment
de les deliberacions relatives al conflicte esmentat.
2. Relacions entre les ACAT i la FIACAT
2.1. En el marc de la seva missió de representació internacional, la FIACAT
contribueix a legitimar i protegir les ACAT.
2.2. Les ACAT col·laboren amb la seva federació per defensar els seus projectes, fer
conèixer la seva acció i posar en valor la seva presència a l’escena
internacional.
2.3. Les ACAT poden adreçar-se a la seva federació per obtenir ajuda dels
interlocutors internacionals de la FIACAT.
2.4. La FIACAT informa les ACAT de les seves activitats i de les decisions
aprovades en les reunions del “Bureau internacional”. Les ACAT han
d’informar la FIACAT dels seus principals projectes i accions.
2.5. La FIACAT representa les ACAT davant de les institucions internacionals.
Conseqüentment la Federació té responsabilitat davant aquestes institucions.
Tota ACAT que desitgi intervenir prop d’una d’aquestes instàncies ha
d’informar prèviament la FIACAT la qual, en concertació amb aquesta ACAT,
donarà el seu acord formal, quan sigui possible.
La FIACAT establirà amb tota ACAT que ho demani un acord sobre les
modalitats operatòries.
En funció de la intervenció proposada, dels interessos de les altres ACAT i/o
aquells de la Federació, la FIACAT decidirà si la intervenció proposada prop de
les Instàncies internacionals la porta a terme l´ACAT que l’ha proposada,
conjuntament aquesta darrera amb la FIACAT o bé únicament la FIACAT.
2.6. Cada ACAT pot actuar en altres països com també en el seu. Per portar a terme
aquesta acció es té en compte el respecte a aquesta Carta, en particular la seva
secció 4.
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3. Funcionament de les ACAT
3.1. Cada ACAT aplica els principis continguts en la present Carta.
3.2. Cada ACAT pot dotar-se d’un reglament interior que precisa les regles de
conducta derivades dels seus estatuts, assegura una administració sanejada i fa
respectar els drets dels seus membres. Aquest reglament clarifica l’estructura de
l’organització i detalla el seu funcionament intern. També precisa els poders, les
modalitats de presa de decisions i els procediments a seguir per resoldre els
problemes.
3.3. Cada ACAT afavoreix la comunicació interna, comunicació que juga un paper
essencial en la vida associativa. Amb aquest esperit, els seus diferents òrgans
comuniquen regularment als seus membres les informacions pertinents sobre la
vida associativa. També informen de les seves decisions i accions així com de
la utilització dels fons que els han estat confiats.
3.4. Cada ACAT dóna una gran importància a la comunicació externa que porta la
seva acció sobre la societat civil. Això incrementa la seva eficàcia, afavoreix la
col·laboració amb altres associacions i permet informar i orientar als qui han de
decidir en el camp polític i social.
3.5. Cada ACAT afavoreix la deliberació, ànima del procés democràtic, amb l
´objectiu que cada membre participi a la presa de decisions. Aquest espai de
deliberació és un lloc de negociació que permet prendre decisions acceptables
pel conjunt dels membres i seccions de l´organització. Per ser eficaç, la
informació pertinent ha de ser comunicada als membres per tal d´afavorir la
seva participació a la vida de l’organització.
3.6. Cada ACAT fixa els seus objectius i proveeix els mitjans necessaris per tal d
´assolir els resultats previstos. Analitza la qualitat del seu govern democràtic i
rendeix comptes als seus membres de les accions i progressos assolits i dels
resultats obtinguts.
4. Col·laboració de les ACAT entre elles.
4.1. Les ACAT actuen entre elles amb un esperit de col·laboració, d’obertura i de
respecte.
4.2. Les ACAT estan cridades a intervenir arreu del món i al seu propi país per
denunciar la tortura i la pena de mort tot proposant accions. Aquestes
intervencions s’efectuen sobretot prop de les autoritats polítiques - entre les
quals el seu propi govern - i les autoritats religioses nacionals.
4.3. Tot tipus d’acció (llista no exhaustiva: intervenció, publicació, trobada oficial,
visita....) que concerneix un país en el qual existeix una ACAT s´ha de fer amb
el respecte i la conformitat de l´ACAT present al país. Per afavorir la
col·laboració i evitar possibles efectes col·laterals negatius, si una ACAT és
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present en un país objectiu d’una ACAT estrangera, aquesta darrera ha d
´obtenir prèviament l´acord de l’ACAT del país en qüestió i, seguidament,
informar-ne la FIACAT. La FIACAT s’assegura de l´acord del país en qüestió.
Dit això, les ACAT es comprometen a respondre el més ràpidament possible a
les propostes d’acció d´una altra ACAT.
4.4. Per incrementar l´eficàcia de les accions i evitar terminis de resposta massa
llargs, cada ACAT pot concedir a una altra ACAT, si ella ho creu oportú, una
autorització general d´intervenció al seu país, si es considera que l´acció
proposada té com a base unes fonts reconegudes conjuntament com a fiables.
En aquest cas les dues ACAT n´informen la FIACAT.
4.5. Aquesta autorització general és revocable en tot moment.
4.6. Aquesta autorització general no deslliura de l´obligació de comunicació a la
FIACAT i entre les dues ACAT per cada acció empresa.
4.7. Quan aquesta autorització general d’intervenció no ha estat concedida per
l’ACAT del país, i també en cas d´absència de resposta o de refús de l´acció
proposada, l´ACAT que desitja intervenir ha de renunciar a tota acció.
5. No respecte dels textos obligatoris
5.1. El no respecte dels Estatuts, del Reglament interior i de la Carta de Bon Govern
podrien justificar, en cas de proposta del “Bureau Internacional”, l´expulsió d
´una ACAT pel Consell Internacional en aplicació dels articles 6 dels Estatuts i
del 2 del Reglament interior.
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