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Un final d’any ric en trobades
El darrer FIACAT Infos de l’any 2004, relatiu al Dia mundial contra la pena de mort, va sortir amb
retard. Aquest FIACAT Infos es presenta, doncs, com un número híbrid i es fa ressò tant de les
trobades en les quals va participar la FIACAT sobre la pena de mort, com de la celebració a París dels 30
anys de l’ACAT.
5-7 de setembre del 2004 a Milà, trobada interreligiosa sobre la pau "Religions i cultures: la valentia
de construir un humanisme nou", organitzat per la Comunitat de Sant Egidi.
6-9 d’octubre del 2004, a Montreal. 2n Congrés mundial contra la pena de mort, organitzat per Junts
contra la pena de mort i el Penal Reform International. En ambdues trobades, la FIACAT va ser
convidada a participar en taules rodones sobre la pena de mort. La pregunta és: existeixen fonaments
religiosos que ens portin a pronunciar-nos contra la pena de mort? Quin és el paper dels cristians en
aquest combat? L’ACAT va més enllà de la posició de l’Església Catòlica en el seu catecisme universal,
que no es pronuncia sobre el principi, sinó que es conforma a reconèixer que no existeix gairebé cap cas
que a la pràctica justifiqui la pena de mort?
Sylvie Bukhari-de Pontual, membre del Consell Internacional, va recordar als participants d’aquestes
trobades (10.000 a Milà i 1.000 a Montreal) les raons i la naturalesa del combat de l’ACAT. Cal intervenir
davant els Estats per a demanar l’abolició de la pena de mort i la ratificació dels seus textos que s’hi
refereixen. Cal sensibilitzar les comunitats cristianes i el conjunt de l’opinió pública de l’absurd
d’aquesta pena, ja que molts la inseririen en el context de la lluita contra el terrorisme.
En paral·lel amb aquests dos moments forts, vàrem tenir intercanvis i entrevistes amb nombrosos
mitjans de comunicació. Així, vàrem poder donar a conèixer les accions de l’ACAT i la convicció dels seus
membres. En nom de la nostra fe, vàrem reafirmar el principi absolut del dret a la vida. Ens vàrem
comprometre en favor de la dignitat humana i de les penes alternatives a la pena capital.
2-4 de desembre del 2004, París, Consell internacional de la FIACAT i 30 anys de l’ACAT.
28 ACAT estaven representades en la sessió extraordinària del Consell Internacional de la FIACAT. Les
ACAT de Costa d’Ivori i de Filipines foren les úniques que no van poder anar a París, per problemes de
visat. Per celebrar els seus 30 anys, l’ACAT-França havia convidat tots els representants de les ACAT i de
la FIACAT perquè assistissin a la celebració ecumènica a la Catedral Notre-Dame de Paris, i també a
una jornada de commemoració a la UNESCO. Corresponsals de les ACAT d’Hongria i de Romania es
varen unir amb nosaltres. Unes 1.000 persones hi varen ser presents. Foren dos moments molt forts per
a la memòria i l’acció de gràcies, i per a deixar-se inspirar i prosseguir en el treball començat.
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ÀFRICA
BURUNDI (país no abolicionista) En les misses celebrades el 10 d’octubre a la
catedral Regina Mundi (principal catedral del país) i en els dominics, l’ACAT
va proposar peticions en favor dels condemnats a mort a Burundi (més de 700).
L’ACAT va participar en un taller de reflexió l’11 d’octubre, organitzat per la
Lliga Iteka sobre "Els mitjans d’acció per eradicar la pena de mort".
CAMERUN (país no abolicionista): La secció ACAT a Bafia va organitzar una
emissió interactiva a la ràdio nacional sobre la pena de mort.
MADAGASCAR (país abolicionista a la pràctica): L’ACAT va dirigir un
correu al Ministre de Justícia demanant al govern que ratifiqui el protocol sobre
la pena de mort del Pacte Internacional relatiu als drets civils i polítics. Aquesta
carta va ser publicada en el diari Tribune.
REPÚBLICA CENTRAFRICANA (país abolicionista a la pràctica): L’ACAT
va posar en contacte als parlamentaris d’aquest país, favorables a l’abolició,
amb la xarxa de parlamentaris, reforçada en aquest 2n Congrés mundial.
REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL CONGO (país no abolicionista):
L’ACAT de Kinshasa és membre de la Coalició nacional contra la pena de
mort (ECPM/RDC).

AMÈRICA
BRASIL (país abolicionista de dret per als crims de dret comú): L’ACAT, en
col·laboració amb algunes Esglésies evangèliques, ha redactat un manifest i un
text per l’oració. Denuncia les fallades del sistema de presons del Brasil que
"elimina" socialment certs individus.
CANADÀ (país abolicionista de dret per a tots els crims): L’ACAT, que
celebra els seus 20 anys, va participar en la preparació del 2n Congrés mundial
contra la pena de mort, que va tenir lloc a Montreal. Per aquest motiu, va dirigir
un comunicat i una proposta d’homilia per al 10 d’octubre, tant al Consell
canadenc d’ecumenisme com a totes les diòcesis religioses catòliques del
Quebec. L’ACAT va aprofitar la presència de Sylvie Bukhari-de Pontual,
membre del Consell internacional de la FIACAT, per a organitzar trobades amb
personalitats religioses i amb la premsa. Entrevistes i articles periodístics varen
contribuir a sensibilitzar sobre el tema de la pena de mort. Es va fer una crida
urgent a Georges Bush.

ÀSIA
FILIPINES (país no abolicionista): L’ACAT participa en la campanya contra
la pena de mort en el seu país, és membre de Mamamayan Tutol sa Bitay
(Ciutadans contra la pena de mort). El setembre va participar activament en la
creació d’un grup de 28 parlamentaris anomenat “Legislators against the death
penalty" que desitgen fer lobby en favor de l’abolició de la pena de mort a
Filipines.

EUROPA

ALEMANYA (país abolicionista de dret per a tots els crims): L’ ACAT va
difondre informació sobre el dia mundial ( comunicat + correu) i va proposar un
text per l’homilia que es va utilitzar en una celebració. Es varen recollir
signatures
contra
l’execució de menors als USA.
El text integral de la declaració es pot
BÈLGICA (país abolicionista de dret per a tots els crims):
consultar a la Web de la FIACAT.
Secció francòfona: L’ACAT, en l’emissió de ràdio que anima una vegada al mes, va
difondre la crida urgent sobre la pena de mort a Filipines.
België-Vlaanderen: varen enviar dos responsables de l’ACAT al Congrés mundial de Montreal.
l’abolició
universal
de ladel Consell
Ronald
Albert, Membre
pena de Internacional
mort.

Espanya (país abolicionista de dret per a tots els crims): El President de l’ACAT va ser entrevistat a la televisió
catalana C33. Es va difondre àmpliament la informació sobre el dia mundial tant entre les comunitats cristianes
com en les parròquies. Es varen proporcionar textos per a l'oració integrats en la litúrgia del dia. 150 persones
varen participar en l’oració ecumènica proposada per l’ACAT.

França (país abolicionista de dret per a tots els crims: El 10 d’octubre, els membres de l’ACAT varen difondre
una petició de la Coalició de Texas per a l’abolició de la pena de mort. El 29 d’octubre, l’ACAT-França juntament
amb militants uzbekos organitzaren una conferència amb el tema "Mares contra la pena de mort i la tortura". En
una concentració davant l’Ambaixada d’Uzbekistán a París es va denunciar un dels darrers països de l’ex-Unió
Soviètica que continua executant (uns 10 cada any, després de processos injustos).
Luxemburg: L’ACAT juntament amb Amnistia Internacional va organitzar una manifestació davant l’Ambaixada
del Japó. Es varen enviar oracions i textos litúrgics a les Esglésies.
Suïssa: (país abolicionista de dret per a tots els crims): Amb motiu del dia internacional contra la pena de mort,
l’ACAT va actualitzar la seva documentació sobre el tema (argumentari + propostes per a homilies). Va difondre
una petició dirigida al President de la Federació de Rússia, per demanar l’abolició de iure de la pena de mort.
Gabriela Enderli ha substituït David Kunzler en l’animació de la xarxa SOS-pena de mort de l’ACAT (1-2 accions
urgents per mes). En col·laboració amb Lifespark han editat un fullet sobre el Dia mundial i la situació de la pena
de mort en el món. Va ser distribuït entre els membres de les associacions interessades per la realització d’una
acció individual. Aquest fullet comprenia nou extractes de cartes d’un condemnat a mort de Texas (publicades en
l’obra "Missatge de vida del corredor de la mort" de Robert Mc Gowen en col·laboració amb Pierre Pradervand,
(Edicions Jouvence)

Per part de la FIACAT
La FIACAT, membre del Comitè pilot de la Coalició mundial contra la pena de mort, ha participat en la preparació del Dia mundial
-10 d’octubre- que pretén reforçar la mobilització internacional per a l’abolició universal de la pena capital.
La FIACAT ha preparat un llibre titulat "Cristians contra la pena de mort”. La impressió va anar a càrrec de l’ACAT-França. Està
disponible en francès i en anglès. Conté les disposicions jurídiques relatives a la pena de mort, les posicions de les esglésies cristianes,
textos per a l’oració i el testimoniatge d’una víctima. Ha estat àmpliament difós tant a dins com a fora de l’associació (en ambients
cristians). Ha tingut bona acollida..
El mes de setembre, la FIACAT va transmetre a totes les ACAT una documentació sobre el 10 d’octubre. Contenia exemples
d’homilies rebudes d’Alemanya, Canadà, Rwanda i Suïssa per a ajudar a relacionar els textos litúrgics del diumenge 10
d’octubre sobre el tema de la pena de mort.
La FIACAT ha escrit als responsables de les Esglésies i comunitats cristianes a escala internacional (Comissió Pontifícia Justícia i
Pau, Consell Ecumènic de les Esglésies, Aliança Reformada Mundial, Federació Luterana Mundial, Comunitat de Sant Egidi,
Franciscans Internacional, Dominicans for Justice and Peace...) també a nivell d’Àfrica, d’Amèrica i d’Europa. En aquest correu, la
FIACAT recordava la importància que les Esglésies refermin el seu compromís en favor de l’abolició de la pena de mort. Basant-se en
aquest correu, Franciscans Internacional ha redactat un comunicat que ha gravat a la seva Web, convidant els cristians a treballar en
favor de l’abolició de la pena de mort.
Quant a la resposta catòlica, basada en el Catecisme Universal, diem que es insuficient. El fet que els casos que justifiquen una
execució siguin "molt rars, fins i tot inexistents" no és prou per proclamar que el dret a la vida és absolut i que el mateix principi de la
pena capital no pot ser acceptat.
La crida del mes d’octubre de la FIACAT es referia a la pena de mort a les Filipines, (crida proposada per l’ACAT d’aquest país).
Extracte de la intervenció de Sylvie Bukhari-de Pontual
"Des de la nit dels temps, el càstig suprem és la pena de mort. La llei del talió, que castigava l’ofensa amb una pena
idèntica, va ser integrada al Dret babilònic en el segle XVIII abans de J.C. La repressió ha passat progressivament
de ser una reacció venjativa a ser una organització racional i científica de la sanció. Aquest procés ha anat avançant.
Només incriminen els actes que atempten de manera intolerable els valors morals i socials reconeguts per la
societat. En aquest combat, política i religió han estat sempre íntimament lligades. Durant segles, els cristians han
recorregut a la pena de mort i l’han justificat. Avui la majoria de les Esglésies i dels cristians en general rebutgen
la pena de mort. Molts es comprometen en favor de l’abolició (...).
En definitiva, l’abolició és una opció moral. No s’hi pot afegir cap restricció ni cap reserva. Quant a les propostes
d’excloure l’abolició quan les característiques de les víctimes i en particular la seva fragilitat, o els riscos que puguin
córrer semblin requerir-ho, evidencien el desconeixement: totes les víctimes són igualment dignes de pietat i
compassió.
Perquè ningú no és totalment responsable, perquè la justícia mai no és absolutament infal·lible, la pena de mort és
moralment inacceptable.
El text íntegre de la declaració es troba a la Web de la FIACAT

Consell internacional

Campanya internacional
contra la pena de mort el 2005.
El Consell internacional de la FIACAT ha
acceptat la proposta de l’ACAT-França:
Difondre el 2005 una campanya en contra de
les execucions capitals per tota la xarxa ACAT.
S’ha posat en contacte amb les ACAT africanes
perquè col·laborin en aquesta campanya. Una
de les seves pàgines estarà dedicada a l’ Àfrica.
A la reunió del 1r de desembre a l’ACATFrança proposaren al Consell internacional de
la FIACAT l’adopció d’una declaració sobre
les execucions capitals a l’Àfrica. (es pot
consultar el text a www.fiacat.org).
En la propera reunió de la Comissió dels Drets
Humans de l’ONU es reprendrà part d’aquesta
declaració. Es tracta d’un escrit signat, entre
d’altres, per la FIACAT, dins de la Coalició
mundial contra la pena de mort.

CINAT
Claire Chimelli va representar la FIACAT a
l’Assemblea General de la Coalició d’ONG
internacionals contra la tortura (Londres, 18 i
19 d’octubre del 2004). S’hi va fer balanç de
les darreres activitats realitzades conjuntament i
es va preparar el futur. Ordre del dia:
Campanya per a la ratificació de la Convenció
contra la tortura (i el seu protocol addicional),
la continuïtat de les resolucions en la Comissió
dels Drets Humans de l’ONU i la preparació
del 26 de juny del 2005. Un tríptic de l’ACAT
aviat estarà disponible.

Entre les decisions importants hi ha:
-Sylvie Bukhari-de Pontual ha estat elegida per unanimitat
Presidenta de la FIACAT, en substitució de Patrick Byrne
(President des 1998). Bernadette Jung (Luxemburg) i Guanaira
Rodrigues do Amaral (Brasil) han estat elegides per a formar part
del Consell Internacional. S’uniran a l’equip que va ser elegit el
2002 a Dakar el mandat del qual expira el 2006.
Des del darrer Consell Internacional han estat reconegudes per la
FIACAT quatre noves ACAT, que ja han participat com a
observadores en la trobada de desembre. Es tracta de les ACAT de
Burundi, Ghana, República Txeca i Suècia. L’ACAT-Mali creada
el 1996 i oficialment reconeguda per les autoritats del seu país el
1999, ha rebut l’afiliació per unanimitat. La FIACAT compta ja
amb 21 ACAT afiliades.
Altres informacions
L’ ACAT België-Vlaanderen celebrà els seus 10 anys l’11 de novembre
darrer. Ha estat un dia d’agradable convivència (menjar iranià, coral
intercultural) i d’intercanvis (conferència sobre els Drets Humans i les
dones, els Drets Humans i l’interreligiós).
L’ ACAT-França juntament amb altres associacions han redactat un
document i un comunicat destinats a la Cimera de la Francofonia que va
tenir lloc a Uagadugú a Burkina-Faso a finals de novembre. S’hi tornà a
insistir en la preocupació amb relació al Camerun, a la República
Centrafricana, a la Costa d’Ivori, al Marroc, a la República Democràtica
del Congo, a Rwanda, al Togo i a Tunísia. Amb la mateixa insistència es
va parlar durant la trobada amb el Ministre de Cooperació francès.
L’ACAT va aprofitar el viatge de Jacques Chirac a la Xina el mes
d’octubre per a trametre-li un document sobre els problemes en aquest
país. En el marc de la campanya "terres violentes" l’ACAT ha lliurat al
govern de Colòmbia una petició amb el suport de 12.000 signatures.

L’ ACAT-Luxemburg va llançar el mes de setembre una acció general en
favor de la Pau a Txetxènia. Es varen trametre targetes postals als
representants de l’Assemblea parlamentària del Consell d’Europa. Li demanaven que adoptés una posició clara i forta en favor de la
pau a Txetxènia. El Ministeri de Justícia de Luxemburg va rebre l’associació per demanar-li el seu parer abans de redactar l’informe
destinat al Comitè contra la tortura de les Nacions Unides. El mes de novembre va trametre algunes observacions al Comitè dels Drets
de l’Infant en relació amb l’informe del govern luxemburguès.
L’ ACAT-Suïssa va participar en la jornada sobre els Drets Humans amb el tema del tràfic de dones. Va tenir lloc en el marc de la
campanya d’Amnistia Internacional "Alto a la violència contra les dones" i del decenni del Consell ecumènic de les Esglésies "Vèncer
la violència". Es va redactar un document d’informació, una proposta per a la litúrgia i dues peticions (una relativa a Kosovo i l’altra
respecte a Suïssa).
L’ ACAT txeca el mes de setembre va iniciar la petició "Podríeu viure sense ràdio i sense llum al capçal del llit?" Demanen que es
restableixin les preses de corrent a les habitacions dels sol·licitants d’asil que es troben en camps de trànsit del Ministeri de l’Interior
de la República Txeca. En efecte, des de fa algun temps, sota el pretext d’evitar el perill de curt circuits i d’incendis, han suprimit
sistemàticament els endolls. Els sol·licitants d’asil no poden ni veure la televisió ni escoltar la ràdio en privat, ni recarregar les bateries
dels seus mòbils. En la petició afirmen que això és un tracte inhumà. Demanen al Ministre de l’Interior que es retracti de la seva
decisió.
La secció Sud-Kivu de l’ ACAT-República Democràtica del Congo manté el seu projecte d’assistència judicial a les víctimes de la
tortura (en particular pel que fa a les dones violades), projecte finançat per l’Alt Comissariat dels Drets Humans de les Nacions
Unides.
L’ ACAT-Regne Unit en el mes d’octubre va trametre un correu al Primer Ministre britànic Tony Blair sobre l’absència de condemna
a les forces de l’ordre que varen participar en l’arrest amb violència d’un pres preventiu. L’organització va rebre una resposta el mes
de novembre en la qual no s’aporta cap prova d’innocència dels policies, però es diu que el procés de la investigació està en marxa.
Togo : La Coalició Togo de la qual forma part la FIACAT va lliurar un comunicat a la premsa després de les amenaces sofertes pel
periodista Jean-Baptiste Dzilam anomenat Dimas Dzikodo. En la propera trobada de la Comissió dels Drets Humans de l’ONU (14 de
març-22 d’abril del 2005) presentaran una declaració conjunta sobre els Drets Humans en aquest país.
---------------------------------------------------------------------------------------------------fiacat@fiacat.org / www.fiacat.org
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