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CARTA DE LA FIACAT
Malgrat que la tortura està prohibida de manera absoluta per diferents convencions
internacionals, és practicada encara per més de la meitat dels països del món. I encara massa
països apliquen la pena de mort.
L’ACAT va néixer el 1974 de la indignació d´Hélène Engel i Edith du Tertre: “no puc dir-me
cristiana i continuar a viure com si no sabés res.”
Des de la seva creació el 1987, la FIACAT anima i sosté la xarxa de les ACAT, les representa a
nivell internacional i reforça l’eficàcia de les seves accions.
Defensem l’article 5 de la Declaració Universal dels Drets humans del 1948: “Ningú no serà
sotmès a tortura, ni a penes cruels, inhumans o degradants.”
Creiem en la dignitat inherent a tot ser humà. Com ens recorda la Biblia, “quan Déu crea el ser
humà, el va fer a semblança seva”(Gènesi 5.1)
Vivint en l’esperança que ens aporta l’Evangeli, volem obeir al que Jesús ens ha ensenyat de fer
pels nostres germans que sofreixen (Mateu 25,31)

Nosaltres, ACAT, estem:
Per l’abolició de la tortura: és una greu negació de la dignitat humana;
Per l’abolició de la pena de mort: ningú pot treure la vida d’un altre;
Nosaltres, ACAT, som:
Cristians de totes les confessions que ens retrobem en una tasca comuna ecumènica;
Independents de partits polítics, de governs, d’organitzacions partidistes;
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Compromesos per a tots els sers humans sense distincions
Estem convençuts que hem de:

Actuar per prevenir i abolir la tortura i la pena de mort;
Denunciar els tractes cruels,inhumans i degradants;
Recordar als cristians la seva responsabilitat envers la humanitat;
Pregar per les víctimes i els botxins;

Informar, alertar i sensibilitzar les opinions públiques, els governs, les Esglésies;
Ajudar les víctimes de la tortura i els seus proïsmes.

Esperem de la FIACAT que:
Representi les ACAT davant de les organitzacions internacionals i regionals;
Protegeixi les ACAT dels governs que no respecten el dret internacional fels Drets
Humans i el dret internacional humanitari;
Ajudi les ACAT a treballar en xarxa reforçant així el treball de cada ACAT;
Faciliti l’intercanvi d’idees i d’experiències que fa possible l’enriquiment mutu.;
Aporti a les ACAT una visió internacional sobre les realitats locals.

