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PROJECTE ASSOCIATIU DE LA FIACAT
La Federació internacional de l’Acció dels cristians per l’abolició de la tortura (FIACAT), que
federa les ACAT nacionals, és una organització internacional no governamental de defensa dels
drets humans que lluita per l’abolició de la tortura i la pena de mort.
El present Projecte associatiu defineix:
•

les orientacions i els mitjans que la FIACAT es dóna per realitza les missions que li són
assignades;

•

els compromisos que les ACAT subscriuen envers la FIACAT i entre elles.

La Carta de la FIACAT i el Projecte associatiu constitueixen així el pacte federatiu que reuneix,
entorn a una visió comuna, la FIACAT i les ACAT.

ARTICLE 1: MISSIONS
La FIACAT té com a missions:
•

Sostenir i animar les ACAT, associacions naturals per un servei comú més eficaç a favor
de l’abolició universal de la tortura i de la pena de mort;

•

Representar a nivell internacional i regional les ACAT que porten el missatge cristià pel
respecte de la dignitat de l’ésser humà;

•

Contribuir a la creació i al desenvolupament dels mitjans de lluita per l’abolició de la
tortura i de la pena de mort en el sí de les organitzacions internacionals;

•

Sensibilitzar i convèncer les Esglésies i les organitzacions cristianes d’actuar contra la
tortura i la pena de mort a nivell internacional i regional.

ARTICLE 2: MODALITATS D’ACCIÓ
Per complir les seves missions:
• La FIACAT representa les ACAT davant de les instàncies internacionals i regionals. La
FIACAT té estatut consultiu a les Nacions Unides (ONU), al Consell dels drets humans i
als seus organismes subsidiaris, estatut d’Observador a la Comissió africana dels drets
humans i dels pobles (CADHP) i estatut participatiu al Consell d’Europa. Està igualment
acreditada a les instàncies de l’Organització internacional de la Francofonia (OIF).

• La FIACAT ajuda les ACAT a estructurar-se i a esdevenir actors de pes dins de la
societat civil, capaces d’influenciar l’evolució de les mentalitats i de les estructures del
seu país. En aquest sentit organitza sessions de formació a nivell regional i internacional.
• La FIACAT anima la xarxa afavorint els intercanvis i iniciatives comunes. Així, dóna
suport a les accions de les ACAT tot aportant la seva experiència i un recolzament en
l’àmbit internacional. D’altra banda ajuda les ACAT aportant la legitimitat d’una
federació internacional .
• La FIACAT encoratja la creació de noves ACAT nacionals per desenvolupar la xarxa i la
implantació d’estructures regionals les quals són indispensables a les associacions
nacionals.
• La FIACAT participa, en nom de les ACAT, als òrgans executius de les diferents
coalicions internacionals que tenen uns objectius similars (la Coalició Internacional
contra la tortura (CINAT), la Coalició mundial contra la pena de mort i la Coalició
internacional contra les desaparicions forçades(ICAED)...
• La FIACAT representa les ACAT en el si de les Esglésies i també en les congregacions
religioses, a fi d’incitar-les a comprometre´s en la lluita per l’abolició de la tortura i de la
pena de mort.
ARTICE 3: TEXTOS OBLIGATORIS
Per realitzar els objectius citats la FIACAT es basa sobre els següents textos:
•

Els Estatuts;

•

El Reglament interior;

•

La Carta de bona govern

