Comunicat final de la Coordinadora per la Prevenció de la Tortura
JORNADES PER A LA PREVENCIÓ DE LA TORTURA
La ratificació i l’aplicació del Protocol Facultatiu de l'ONU contra la tortura és un pas necessari per
avançar en la prevenció de la tortura.
La persistència de la tortura a l’Estat espanyol ha quedat palesa amb les denúncies i els testimonis
d’aquelles persones que l’han patida directament. L’informe de la Coordinadora per a la Prevenció de
la Tortura (CPT) apunta que 800 persones van denunciar haver estat torturades l'any 2004, i entre
els anys 2001 i 2004, han estat imputats 227 membres de les forces de seguretat en delictes
relacionats amb la pràctica de la tortura. Moltes altres tortures i maltractaments, però, no van ser
objecte de denúncia i en d’altres casos els agressors es van beneficiar de la impunitat que envolta la
pràctica de la tortura a l’Estat espanyol.
Davant la gravetat d’aquesta situació, la societat civil seguint les recomanacions del Relator de
l'ONU sobre la tortura de crear un espai públic per plantejar i debatre les fórmules per prevenir
aquesta pràctica aberrant, es responsabilitza i s’organitza per lluitar per la seva eradicació. Així
mateix denuncïa que l’Estat espanyol no ha tingut en compte cap de les recomanacions que
apareixen en l’informe del Relator de l'any 2004, entre d’altres:
- No s’ha suprimit la incomunicació ni l’aïllament (R66).
- No s’ha elaborat un pla general per impedir i suprimir la tortura (R65).
- Les denúncies i informes de tortures i maltractaments segueixen sense estar investigats amb
promptitud i eficàcia (R69).
- No es realitza ni el reconeixement ni la reparació de les víctimes de la tortura (R70).
- No s’ha ratificat ni aplicat el Protocol Facultatiu (R73).
Les 37 associacions que formem la Coordinadora per a la Prevenció de la Tortura hem assumit el
repte d’organitzar aquestes jornades i de convidar al debat el senyor Theo Van Boven, ex-Relator de
l'ONU sobre la tortura i responsable, juntament amb d'altres experts estatals i internacionals, de
l’elaboració d'aquelles recomanacions.
Valorem molt positivament l’assistència d’aproximadament 400 persones en aquesta trobada ja que
palesa la gran preocupació de la societat civil davant d'aquest problema i l'interès en treballar per
l’aplicació del Protocol Facultatiu. Les organitzacions que integrem la CPT entenem la lluita contra la
tortura com una lluita contra el terrorisme d'estat i volem que aquest sigui un primer pas que ens
compromet per a la seva supressió.
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