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ELS MEMBRES DE L’ACAT ENVIEN UNA CARTA A URSULA VON DER LEYEN 

 EL PERDÓ  EL GENOCIDI ARMENI 

Discurs de Martin Luther King, 1964

Avui, quan en el món és negra nit, 
en l’esperança que em dóna la 
Bona Nova, crido ben fort la meva 
fe en el futur de la humanitat.
No vull creure que les 
circumstàncies actuals dispensin 
els homes de fer una terra millor.
No vull creure que l’ésser humà 
només és un bri de palla que el 
corrent de la vida fa boleiar i que 
no pot influir en res en el curs dels 
esdeveniments.

(vegeu també la contraportada)
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EDITORIAL

MAUTHAUSEN I L’ESPANTÓS SILENCI DE LA BONA GENT

Vaig quedar meravellat pel film “El fotògraf de Mauthausen” i em va sorprendre la valentia d’en 
Francesc Boix, nascut a Barcelona, per portar a terme uns actes que, malgrat el perill, ell va 
considerar que havia de fer. Si l’haguessin descobert, els nazis l’haurien torturat i assassinat.

La tasca adjudicada al jove Francesc Boix fou la de documentar fotogràficament l’organització 
del camp de concentració de Mauthausen, les visites de les autoritats, la vida dels jerarques, 
la mort de les víctimes. Així retratà tota la barbàrie i les atrocitats i, amb l’ajuda d’altres 
republicans espanyols, va aconseguir protegir els negatius per passar-los a una dona del 
poble de Mauthausen que els va amagar al jardí de casa seva. 

Vaig visitar, a Nuremberg, el “Museu Memorial dels Judicis de Nuremberg”, on es pot veure el 
vídeo d’en Francesc Boix declarant al Judici, iniciat el 20 de novembre del 1945. Hi queda clar 
que la heroïcitat del fotògraf barceloní va resultar decisiva: subministrà les proves tangibles 
per poder acusar els nazis de crims de guerra i de crims contra la humanitat. Sense les seves 
fotos no s’hagués pogut demostrar als ulls del món la barbàrie dels nazis. I em pregunto: 
Francesc Boix no es mereixeria molt més reconeixement per part dels ciutadans?

Dos altres personatges, molt poc anomenats, m’han impactat darrerament per la seva valentia.
Es parla molt de l’assassinat d’en George Floyd, però ningú ha pensat en la noia que va 
enregistrar l’acció assassina dels policies blancs. Sense l’actitud valenta d’aquesta noia res 
no hagués arribat a la llum pública i res no s’hagués pogut demostrar. Per últim, pensem en 
la valentia d’en Wubi, un jove de pell fosca, que, el gener de 2019, va gravar l’assetjament i 
el discurs d’odi contra ell, de sis Mossos d’Esquadra. Corria un risc molt gran en el cas que 
els policies haguessin descobert la gravació. Aquestes tres persones van entendre que la 
denúncia d’injustícies de funcionaris i policies s’ha de portar a terme sense dubtar-ho.

Em vé a la memòria un refrany perfectament adaptat als tres casos citats, atribuït a Martin 
Luther King: “NO EM PREOCUPA TANT LA GENT DOLENTA, SINÓ L´ESPANTÓS SILENCI DE 
LA BONA GENT”. No cal dir que en Boix, la noia que va enregistrar l’assassinat d’en Floyd i 
en Wubi van decidir actuar i no mantenir un espantós silenci.

Tots hem de posar-nos al costat dels Drets Humans, i això vol dir, si s’escau, denunciar les 
injustícies. 

Emili Chalaux i Ferrer, president de l’ACAT
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LA FIACAT ÉS NOTÍCIA ALS MITJANS EUROPEUS 

La Federació Internacional de les ACAT (Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura), 
una organització no governamental francesa que lluita per la defensa dels drets humans i 
l’abolició de la tortura, ha emès un comunicat en què demana que es retiri el delicte de 
sedició als presos polítics catalans “perquè van exercir pacíficament els seus drets de llibertat 
d’expressió, reunió i d’associació”.
La FIACAT diu que, en virtut de la Convenció Europea de Drets Humans i del Pacte Internacional 
de Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides, l’exercici no violent dels drets humans no 
pot ser castigat amb una pena forta de presó. “Segons el principi de la primacia del dret 
internacional sobre el dret nacional, la constitució i la legislació rellevant d’Espanya, en aquest 
cas el seu codi penal, s’han d’aplicar d’acord amb el Tribunal Europeu de Drets Humans i el 
Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics”. 
També demanen celeritat en la resolució de la constitucionalitat del delicte, atès que 
els condemnats van estar gairebé dos anys en presó preventiva abans de la condemna 
i d’aleshores ençà ja han complert més de set mesos de presó ferma. “Com més temps 
s’espera la decisió del Tribunal Constitucional, més els presos seran privats de llibertat durant 
molts anys”, diuen.

Vilaweb, 4 de juny de 2020 

AMNISTIA INTERNACIONAL TORNA A RECLAMAR 
L’ALLIBERAMENT IMMEDIAT DE CUIXART I SÀNCHEZ

El dia 13 de maig, Amnistia Internacional (AI) ha tornat a demanar l’alliberament de Jordi 
Cuixart i Jordi Sànchez, que són empresonats d’ençà del 16 d’octubre de 2017. El Tribunal 
Constitucional espanyol ha acceptat els seus recursos d’empara contra la sentència del 
Suprem, que els condemna a nou anys de presó per un delicte de sedició.
Amnistia Internacional ha tramès un informe tècnic a la fiscalia, l’advocacia de l’estat espanyol, 
les defenses i l’acusació particular (Vox), en que remarca la vaguetat del delicte de sedició i 
insisteix a dir que la sentència contra el procés ha vulnerat la llibertat d’expressió i de reunió 
de Cuixart i Sànchez. “Han de alliberats de manera immediata”, diu l’organització en un 
comunicat.
Segons AI, la interpretació i la definició del delicte de sedició que ha fet el Suprem són 
contràries al principi de legalitat. Considera que no compleixen els requisits que estableixen 
els instruments internacionals de drets humans –com ara l’article 21 del Pacte Internacional 
de Drets Civils i Polítics i l’article 11.2 del Conveni Europeu de Drets Humans– per poder 
imposar restriccions en els drets de llibertat d’expressió i de reunió pacífica.
“S’ha de revisar substancialment la definició del tipus penal de sedició per garantir que no 
criminalitza indegudament l’exercici de les llibertats d’expressió i reunió pacífica, ni imposa 
penes desproporcionades a actes de desobediència civil pacífica”, ha dit Esteban Beltrán, 
director de l’ONG a l’estat espanyol.
A més d’interpel·lar les parts que van intervenir en el judici al Suprem espanyol, AI també 
s’ha dirigit a alguns organisme internacionals i regionals de drets humans per fer-los saber la 
posició i la preocupació per la situació de Cuixart i Sànchez.
Arran d’aquest pronunciament Òmnium Cultural insta el president del govern espanyol, Pedro 
Sánchez, a prendre partit per tal que la fiscalia i l’advocacia de l’estat demanin la llibertat 
immediata de Cuixart, i de la resta de presos polítics, davant el Tribunal Constitucional. 
“Sánchez té a les seves mans complir amb els dictàmens internacionals que l’interpel·len 
directament per tal d’anul·lar la condemna de 9 anys de presó contra Jordi Cuixart i alliberar-
lo”, diuen a través d’un comunicat.
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ESPANYA INCOMPLEIX ELS DICTÀMENS DE L’ONU 
SOBRE L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS

El 5 de juny, l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i representants dels partits 
independentistes catalans es van manifestar davant la delegació del Govern espanyol a 
Barcelona.

El dictamen del Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l‘ONU deia que “defensar 
l’autodeterminació no constitueix un delicte, sinó que és un dret” i que la figura del referèndum 
“està permesa a Espanya per un rang ampli de temes, fins i tot, els relacionats amb aquest 
cas”. 

El Grup de Treball també “va verificar que l’element de violència és essencial per la qualificació 
penal dels delictes imputats” i va constatar que les accions dels presos “no van ser violentes 
ni tampoc van incitar a la violència, al contrari, van ser un exercici pacífic dels drets a la llibertat 
d’opinió, expressió, associació, reunió i participació”. Per aquest motiu, aquest organisme de 
l’ONU va considerar les acusacions de “desproporcionades i per tant incompatibles amb les 
obligacions de l’Estat espanyol en el marc de les normes internacionals de drets humans”.  
   
La negació per part del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemanya) a extradir 
el president català Carles Puigdemont per la mateixa manca de violència i la conseqüent retirada 
de les euroordres; la violació de la presumpció d’innocència per part de membres del govern 
espanyol i els partits del 155; els arrestos “directament relacionats amb les mobilitzacions 
socials” i l’incompliment de pactes com la renúncia dels presos a l’escó i l’activitat política a 
canvi de l’alliberament, entre d’altres, feien concloure al Grup de Treball que les detencions 
es feien “en contra del principi d’igualtat, en estar motivada per l’opinió política dels seus 
dirigents”, i que estaven destinades a “reprimir els membres de grups polítics per silenciar el 
seu reclam en favor de l’autodeterminació”.

A més, la vulneració de la jurisdicció territorial, que segons ells, era la dels tribunals de 
Catalunya, juntament amb les declaracions de la vicepresidenta del Govern espanyol de 
“decapitar els líders del moviment independentista” eren indicis de la falta d’independència 
judicial i la impossibilitat de ser jutjats per un tribunal “competent i imparcial”. 

Per aquests motius, el Grup de Treball de Detencions Arbitràries demanava “l’alliberament 
immediat” dels presos i que es dugués a terme una investigació “exhaustiva i independent” 
de les circumstàncies que havien portat a la seva presó provisional, a més de demanar al 
govern espanyol que els informés del progrés, unes accions que mai s’han dut a terme.

Noves violacions de drets per part de l’estat espanyol

Durant la crisi de la COVID-19, l’Estat espanyol ha vulnerat novament els drets dels presos 
polítics catalans. Seguint les recomanacions d’organismes internacionals com l’ONU, l’OMS, 
el Consell d’Europa, i d’ONG com Amnistia Internacional, o Human Rights Watch, països 
d’arreu del món han alliberat milers de presoners, també aquells que han estat detinguts 
arbitràriament. 

En canvi, l’Estat espanyol -tot i posar en tercer grau o arrest domiciliari a més de dos mil 
persones- ha decidit mantenir empresonats els líders catalans, arribant al punt d’amenaçar 
els funcionaris de presons si permetien als presos catalans passar el confinament a casa.
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Una iniciativa conjunta i coordinada

En haver transcorregut un any, i davant la negativa de l’estat espanyol de respectar els dictàmens 
de l’ONU, ambdues entitats volen denunciar la falta de respecte del govern espanyol pel que 
fa al compliment dels tractats internacionals, que Espanya ha signat i ratificat, recordar que la 
persecució legal de les opinions polítiques i la llibertat d’expressió tenen per objectiu reduir la 
participació de la ciutadania en la política, un atac directe al sistema democràtic.

A més, es vol reivindicar que els empresonaments suposen una criminalització de la dissidència 
política i de l’exercici del dret a l’autodeterminació, a la llibertat d’expressió i a la llibertat de 
manifestació, tots ells reconeguts en els tractats internacionals, i que reforcen el caràcter 
polític d’aquestes detencions.

L’ONU RECONEIX ELS CATALANS 
COM A “MINORIA NACIONAL”

El relator de l’ONU per a les Minories Nacionals, Fernand de Varennes, ha fet públic un 
demolidor informe arran de la seva visita a l’Estat espanyol entre els dies 14 i 25 de gener 
passat per recollir informació de primera mà sobre la situació de les minories nacionals, 
ètniques, religioses o lingüístiques, amb un ull posat en la situació a Catalunya arran de la 
repressió de l’independentisme.

En aquest sentit, l’informe reconeix que els catalans conformen una “minoria nacional” i que 
l’Estat espanyol té l’obligació de protegir els drets humans i detecta “llacunes” en els drets de 
les minories a Espanya, especialment en l’àmbit de la llengua i l’ensenyament. 

Així mateix, en l’informe Varennes manifesta la seva “seriosa preocupació” pel processament 
i condemnes dels líders independentistes, a qui considera com a “figures polítiques i 
manifestants pertanyents a la minoria catalana”, i s’afegeix així a altres crítiques que 
consideren que els presos polítics han estat jutjats per actes polítics “no violents”, en línia 
amb l’informe del Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària de l’ONU. Val a dir que l’ONU 
considera minoria nacional qualsevol grup “ètnic, religiós o lingüístic que constitueixi menys 
de la meitat de la població en tot el territori de l’Estat”, i que cal assegurar que tots els seus 
drets són respectats.

El relator de l’ONU és especialment contundent a l’hora de recordar a l’Estat espanyol que té 
l’obligació de sotmetre’s als tractats internacionals en matèria de drets humans dels quals és 
signant i commina el govern espanyol a fer “més esforços” per complir-los.

Respecte als drets lingüístics, per exemple, l’informe apunta que hi ha una “desconnexió” 
entre l’estat de llengües com el català, oficial en diversos territoris de l’Estat espanyol, i una 
legislació que en garanteixi l’ús, amb exemples com les creixents dificultats a utilitzar el català 
en serveis públics, en especial pel que fa a la situació en el món de la justícia.

El govern espanyol ja ha respost a aquest informe, rebutjant la consideració dels catalans 
com a “minoria nacional”, raó per la qual ha volgut desqualificar tot el dossier Varennes, tot 
assegurant que la definició de minoria nacional “pot posar en risc les llibertats individuals”.

Jordi Palmer, El Nacional, 13 de març de 2020



6

MENTRE EM TORTURAVEN, DE LOS COBOS HI ERA: 
EL VAIG VEURE
“Quan vaig estar a Tres Cantos (Madrid), el primer interrogatori va ser sens dubte el més dur.” 
Era el 3 d’octubre de 2004 i Pello Alcantarilla (Sant Sebastià, 1960) va ser detingut per la 
Guàrdia Civil a Burgos (Espanya) quan circulava amb un camió per l’autopista. El van detenir 
per presumpta relació amb ETA. Ha relatat que el van amenaçar de torturar-lo quan es dirigia 
a Madrid, amb música molt alta i crits continus, que les tortures van continuar a Tres Cantos 
i que allà va veure el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos. Alcantarilla s’ha 
posat en contacte amb el diari Berria per explicar-ho. Aquest relat el publiquem simultàniament 
Berria, VilaWeb i Nós Diario.

El ministre d’Interior espanyol, Fernando Grande-Marlaska, va destituir fa poc Diego Pérez de 
los Cobos per “falta de confiança”. Falta de confiança motivada, segons diversos mitjans de 
comunicació, per un fals informe sobre l’impacte de les mobilitzacions del Vuit de Març en la 
difusió del coronavirus. Quan l’ha vist a la televisió, Alcantarilla l’ha reconegut: És ell.’ 

Pello Alcantarilla recorda bé el camí de Burgos a Madrid: ‘L’asfíxia i el terror es van apoderar 
de mi, no podia evitar que em tremolessin les cames’, diu. Més tard, fou traslladat a la 
comandància de la Guàrdia Civil de Tres Cantos. ‘Després d’estar amb el forense, em van 
treure violentament del calabós i em van portar amb els ulls tancats a una petita habitació 
que tenia un terra marró de plàstic.’ I explica: ‘Em donaven cops molt forts i ràpids amb una 
gran porra negra amb dues ratlles platejades. Em colpejaven especialment al cap, al coll i als 
braços. Quan queia cap enrere, els que tenia darrere m’empenyien cap endavant. Tot en una 
atmosfera increïble de crits i insults. Vaig pensar que era un malson.’ Explica que l’agafaven 
pels testicles i l’escridassaven. I una altra vegada els cops i els insults, que van ser continus.
‘Quan vaig veure que em posarien la bossa de plàstic al cap [un mètode de tortura que causa 
sensació d’ofec] i que no ho aguantaria, els vaig dir que ja n’hi havia prou, que parlaria.’ I diu 
que és llavors que va veure De los Cobos. ‘Mentre els altres em pegaven i em torturaven, en 
un moment en què em vaig donar per vençut, em vaig moure i darrere i al costat hi havia De 
los Cobos, mirant-me, esperant que em rendís. El vaig veure.’ Alcantarilla diu que també va 
poder sentir la seva veu, dirigint-se a un dels que el van torturar: ‘Li va dir al qui tenia al seu 
costat: “Gràcies, comissari”.’ Gràcies perquè havia aconseguit que jo cedís. Era darrere. En 
aquest moment ja no tenia els ulls embenats, vaig mirar i el vaig veure darrere meu.’

Aquests últims anys, De los Cobos ha ocupat llocs de responsabilitat dins la Guàrdia Civil. 
L’operació policíaca contra el referèndum de Catalunya del 2017 va ser encapçalada per ell, 
que va declarar davant el Tribunal Suprem el març del 2019. Ha estat cap de la comandància 
de Madrid aquests darrers anys. ‘El vaig veure fa dos mesos i aleshores no hi va donar gens 
d’importància. Però ara que el veig tota l’estona em sento malament.’ La presència constant 
de la seva imatge als mitjans li ha causat ‘dolor i odi’, com també la necessitat de relatar la 
seva experiència. Creu que els torturadors van utilitzar la paraula ‘comissari’ per confondre’l, 
perquè a la Guàrdia Civil no hi ha comissaris: ‘Parlant amb els companys, a alguns altres els 
ha passat igual. Ho fan per despistar’, diu.

Conseqüències de la tortura

Les tortures a Alcantarilla no van cessar després de parlar i veure De los Cobos. ‘Es van 
adonar que els havia enganyat i van venir cap a mi com boigs. Jo no estava preparat per a 
això.’ I explica que va provar de suïcidar-se empassant-se l’aparell dental. ‘Sentia que em 
moria, que trigaria molt i vaig caure de genolls.’ Va començar a cridar i després va sagnar per 
la gola. ‘Això em va salvar. Em van dur a l’hospital i després ja van tenir més cura. 
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Quan Le Vert [la jutgessa francesa] va demanar l’extradició, ja havien canviat radicalment 
d’actitud.’ Alcantarilla va interposar una denúncia per tortures el desembre del 2004, però va 
ser arxivada al cap d’un temps. El 2005 va ser extradit a França i el 2010 va ser condemnat a 
deu anys de presó pel Tribunal de París. Va ser posat en llibertat en 2012.

La tortura ha tingut greus conseqüències en la seva vida. ‘Vaig entrar a la presó espantat: 
no podia estar sol.’ Va tenir ganes de suïcidar-se i va passar atacs de claustrofòbia. ‘Vaig 
sortir de la presó, han passat gairebé vuit anys i encara prenc medicació’, diu. Un informe 
elaborat per Paco Etxeberria per al govern basc recull que Pello Alcantarilla ha tingut ansietat 
i depressió. ‘En sortint, vaig tenir una greu psoriasi a la cama. He estat així sis anys, gairebé 
sense poder caminar’, diu. I afegeix: ‘Tenen tota la impunitat, és una vergonya.’

Aquesta no és la primera vegada que De los Cobos és relacionat amb la tortura. El 1992, 
Kepa Urra va presentar una denúncia per tortures sofertes, denúncia per la qual De los Cobos 
va ser jutjat. Va ser absolt per l’Audiència Provincial de Biscaia el novembre de 1997, però 
tres guàrdies civils involucrats en la mateixa causa van ser condemnats.

Maddi Ane Txoperena Iribarren, Vilaweb, 29 de maig de 2020 

CARTA AL CONSELLER D’INTERIOR

Carta publicada el 18 de juny a La Vanguardia. - Felicito el Conseller Buch per la seva reacció, 
dilluns passat, de rebuig públic dels fets protagonitzats per sis agents dels Mossos en 
l’assetjament i discurs d’odi contra en Wubi, de 20 anys, el gener de 2019. I li adreço diverses 
preguntes:
Com és que no s’han pres mesures enèrgiques contra aquests sis agents en 16 mesos?
La mesura, com fan certes esglésies, de fer-los canviar de territori és l’adequada per un 
delicte tant greu?
Li demano també quan es donarà a conèixer l’informe dels Mossos relatiu als fets d’Urquinaona-
Via Laietana, que vostè va prometre fa temps. Per tot això, li demano, que siguin valents per 
prendre mesures a fi d’extirpar els brots de racisme i d’abusos de poder, ni que siguin de sis 
agents, que aboquen al descrèdit del Cos de Mossos.

Emili Chalaux i Ferrer
President de l’Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura, Barcelona

INFORME D’IRIDIA SOBRE VIOLÈNCIA INSTITUCIONAL

Les protestes contra la sentència del procés, anunciada el 14 d’octubre de l’any passat, 
han convertit el 2019 en l’any amb més casos de violència institucional. Ho indica el Servei 
d’Atenció i Denúncia davant de Situacions de Violència Institucional (SAIDAVI) d’Irídia, que 
ofereix assistència jurídica i psicosocial gratuïta a tothom qui es trobi en una situació de 
violència institucional dins el sistema penal català. Al report anual de l’entitat, hi comptabilitzen 
agressions de les forces de policia als espais públics, als CIE i a les presons.

En total, durant el 2019, van atendre 248 casos de persones que podien haver estat víctimes 
de violència institucional, més del doble que el 2018 (115) i cinc vegades més que no el 2017 
(52). Entre els 248 casos atesos, 216 van ser en contexts de protesta política, 14 a l’espai 
públic, 14 en contexts de privació de llibertat (10 de presó i 4 de CIE) i 4 d’àmbits diversos, 
principalment en contexts de desallotjament i de comissaria.
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EL NÍGER I ELS DRETS HUMANS

Migrar és un dret. Cap ésser humà és il·legal. Aquestes premisses tan bàsiques avalades pel 
dret internacional no semblen imperar en el món actual. Però jo NO em resigno a acostumar-
me a que es continuï criminalitzant persones (perquè sí, són persones i no “immigrants” a 
seques, com si la condició de migrar els fes perdre el seu títol de persones) simplement 
perquè exerceixen el seu dret a moure’s i a escollir lliurement on volen viure. L’article 13 de la 
Declaració Universal dels Drets Humans estableix que tothom té el dret d’entrar i sortir del seu 
país quan vol. Europa sembla que no ho vol recordar, més aviat ens entabanen amb discursos 
de la por -”compte amb l’efecte crida (efecto llamada, en castellà); si facilitem les coses als 
que arriben a les nostres fronteres, vindran en massa!”. I en canvi, ningú no ens parla de  
l’efecte fugida que empeny milers de persones a abandonar les seves llars i éssers estimats: 
pobresa extrema, conflictes armats, violència, fam i un canvi climàtic que causa estralls entre 
els qui menys emissions provoquen. Potser no convé parlar d’aquest efecte fugida perquè 
ens sentiríem massa interpel·lats com a ciutadans del “món privilegiat”. És clar, a Europa i en 
general al món occidental no li interessa analitzar les causes, no fos cas que ens adonéssim 
que la globalització també és l’impacte que tenen les nostres polítiques en els països més 
empobrits. 

Quan analitzem les polítiques d’immigració i asil de la UE no podem evitar preguntar-nos 
què se n’ha fet dels seus valors fundacionals: el respecte a la dignitat humana, la llibertat, la 
igualtat... No només posem múltiples entrebancs a l’entrada de les persones dins les nostres 
fronteres, sinó que ens hem adonat que encara és mes rendible no deixar-les sortir de les 
seves. Aquesta anomenada “externalització de fronteres” s’ha anat fent molt comuna durant 
els últims anys a Europa. L’acord UE-Turquia de l’any 2016 per frenar l’arribada de refugiats a 
territori europeu n’és l’exemple més conegut. Però en posaré un altre molt menys conegut, el 
cas del Níger. Aquest país de l’Àfrica Occidental, el més pobre sobre la capa de la terra, s’ha 
convertit en gendarme europeu. 

És casualitat que Europa s’hagi fixat en el Níger? El 90% dels migrants que arribaven a Europa 
el 2016 havien prèviament passat per territori nigerí. Sota les polítiques d’externalització de 
fronteres, des del 2015, Europa s’ha dedicat a instruir els cossos policials i militars nigerins 
per crear tot un entramat de seguretat que, sustentat en organismes estatals, s’encarregui de 
perseguir i de  criminalitzar qualsevol moviment de persones. La visió eurocèntrica, a més, 
ha passat per alt que els moviments interafricans, entre països veïns, són els majoritaris i 
representen més del 75% dels desplaçaments de persones a l’Àfrica.

Un factor igualment pervers d’aquesta política ha estat utilitzar l’Ajuda Oficial al 
Desenvolupament (AOD) procedent dels estats europeus com a moneda de canvi per tal que 
el Níger, igual que altres països de la regió, “compri” i apliqui aquestes polítiques d’immigració 
dictades per la UE. Amb una economia sota mínims el Níger no es podia permetre deixar 
de rebre els valuosos fons de l’AOD. Però aquesta ajuda ha arribat durant els últims anys 
amb una modificació poc afortunada, per dir-ho de manera suau: una proporció important 
d’aquests fons ha estat destinada a programes i projectes que ajudin a frenar la immigració 
cap a Europa, en lloc de reduir la pobresa i afavorir el desenvolupament. 

Europa de veritat no sabia que aquesta externalització de fronteres comportaria violacions 
flagrants dels drets humans? La Unió Europea sabia molt bé que jugava amb un gran avantatge: 
el Níger ens queda tan lluny que permet esquivar tota denúncia social. Qui s’assabenta del 
que passa allà? Molt poca gent europea sabrà mai l’impacte d’aquestes polítiques sobre les 
poblacions del Níger i les  qui hi estan de pas. 
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Les organitzacions socials al país denuncien les innombrables vulneracions de drets, que 
afecten de manera especialment dramàtica a les dones, al llarg de tota la ruta migratòria. 
L’impacte econòmic resulta demolidor per a un país que basava una part important de la seva 
fràgil economia en les migracions.  A més, el govern, ofegat per la desmesurada despesa en 
seguretat exigida per Europa, ha hagut de disminuir fins a nivells irrisoris la inversió en serveis 
bàsics com salut, educació o desenvolupament econòmic.  

En definitiva, l’externalització ha creat un pervers cicle viciós al Níger. Criminalitzant la 
immigració i convertint-la en irregular, s’incrementa el tràfic informal per rutes clandestines 
que enriqueix els promotors i acaba legitimant les polítiques de contenció. És un cercle viciós 
molt perillós que Europa no hauria d’haver provocat ni consentit mai. Sobretot perquè la UE 
sap molt bé quina seria la solució. Si fem un cop d’ull a l’Agenda Europea de Migració de 
2016 ens adonem que la teoria està clara: el respecte als Drets Humans impregna totes les 
accions i la facilitació de la immigració regular hi apareix com a eix clau. Quina llàstima que 
de moment tots aquests documents quedin en paper mullat i que prevalguin altres interessos 
ocults, o no tan ocults... El Níger, el país més pobre del planeta, era el blanc perfecte per 
convertir-lo en el gendarme d’Europa. I l’AOD, la moneda de canvi ideal. 

Maria Chalaux Freixa, experta en Cooperació a l’Àfrica, sòcia de l’ACAT

ELS MEMBRES DE L’ACAT ENVIEN UNA CARTA 
A URSULA VON DER LEYEN

Ursula von der Leyen, 
Presidenta de la Comissió Europea, Brussel·les

Sra. Presidenta:

Com a membre/simpatitzant de l’ACAT-Catalunya/Espanya, he d’expressar-vos la meva 
profunda preocupació per la pràctica cada vegada més habitual, d’empènyer lluny d’Europa 
els migrants que, fugint de la guerra i de les seves conseqüències, s’apleguen ara mateix a 
les fronteres de la Unió Europea, sobretot als Balcans. Com a símptoma principal d’aquest 
tancament, les expulsions indiscriminades suposen impedir qualsevol possibilitat d’examen 
del procés de sol·licitud d’asil a Europa. Ni l’estat d’emergència ni cap preocupació justifiquen 
un consentiment tàcit d’un retrocés tan important del dret internacional humanitari, que passa 
per alt els Drets Humans en general.

Les expulsions expeditives d’estrangers a les fronteres, als ports o en alta mar, fetes sense tenir 
en compte les necessitats bàsiques de les persones, ofenen la Carta dels Drets Fonamentals 
de la UE i la Convenció sobre Refugiats de 1951. És necessari, doncs, garantir el dret dels 
migrants a demanar un procediment d’asil, tornant a posar el Conveni de Genève en el nucli 
de la política europea.



10

L’ajuda humanitària gairebé no arriba als estats balcànics afectats pel conflicte. Aquests 
estats no tenen prou capacitat per absorbir l’onada de refugiats, amb persones a vegades 
sotmeses ja a situacions extremes. Confinades en camps foscos i abandonats, aquestes 
persones podrien ser especialment vulnerables a l’amenaça del Covid-19. Han de fugir dels 
guardes de fronteres, a través dels boscos i massissos escarpats dels Balcans, tot i que 
alguns llocs estan encara minats. Els guardes de frontera, a vegades corromputs, els poden 
tractar amb brutalitat. Cal sancionar qualsevol violació de la Convenció de Ginebra i de la 
Convenció contra la Tortura.

Sota la pandèmia, tots els estats membres de la UE, sense cap discriminació, retard ni obstacle, 
haurien de garantir, mentre duren els tràmits, a tots els sol·licitants d’asil o els migrants:
 • un accés a un allotjament digne, adaptat a les seves necessitats;
 • l’accés a una assistència i tractament mèdic suficient en campaments, inclosa 
l’accessibilitat a proves, tractaments i prevenció contra el Covid-19; i
 • l’accés a la higiene adaptada en zones degudament desinfectades, el subministrament 
sense restriccions d’aigua corrent i la recollida diària d’escombraries.

Només és útil un pla per a ajudar i sostenir els Balcans occidentals en la lluita contra el Covid-19, 
i un pla per a reactivar l’economia un cop acabada la crisi, com el proposat recentment als 
líders de la UE i de la regió. Aquest suport servirà també per posar en marxa les necessàries 
reformes per a implantar l’estat de dret democràtic en els països balcànics que volen unir-se 
a la UE. 

Us demano, doncs, Sra. Presidenta, les vostres gestions perquè es prenguin ben aviat aquestes 
mesures proposades per alleujar abusos i robatoris als migrants. Evitar la persecució i alleujar 
les penalitats dels refugiats ajudarà a restablir la dignitat humana al cor de la política europea

EL PERDÓ

Llegeixo  a La Vanguardia del 23 de maig un l’article del periodista Jordi Joan Baños: “Els 
fills de Khashoggi salven els assassins de la mort”. Khashoggi va ser assassinat a la seu 
del consolat saudí a Turquia l’octubre del 2018. No entro a relatar las circumstàncies ben 
conegudes i divulgades àmpliament pels mitjans de comunicació en el seu moment. El judici 
als assassins directes s’ha saldat amb cinc condemnes a mort i tres condemnes a vint-i-
quatre anys de presó.

El que m’ha portat a redactar aquest comentari és el que vé a continuació. Un dels fills de la 
víctima, a les portes de la fi del Ramadà, va publicar el següent comunicat: “Nosaltres, fills de 
Khashoggi, perdonem els qui van matar el nostre pare per l’amor de Déu totpoderós”. 

Aquest gest, aquest acte de perdó, hauria de commoure i interpel·lar tots aquells que 
justifiquen, per amor als seus, unes lleis que vulneren els drets fonamentals de la persona, 
sigui o no sigui culpable de determinades accions. 

Que difícil és perdonar!  Potser fins i tot és impossible. El perdó té estreta relació amb l’amor. 
I no amb l’amor que ens tenim a nosaltres mateixos i als que formen part d’un mateix grup 
familiar o social. Té a veure amb l’amor a l’altre, sigui qui sigui, fins i tot als enemics. Jesús 
estima i ens ensenya com ha de ser el nostre estimar. 
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Ens resulta impossible a nosaltres, però la gràcia ens permet ser fidels al seu manament. Si 
estimem podrem perdonar. Jesús, quan els deixebles pregunten quantes vegades han de 
perdonar, contesta: “perdoneu setanta vegades set”. Ell ens va donar l’exemple clamant al 
Pare: “Perdona’ls, Senyor, perquè no saben el que es fan.” (Lluc 23,34)

evitablement hem de fer referència a la pena de mort. Com podem restar indiferents davant lleis 
injustes que donen suport a aital càstig? Examinem-nos i reaccionem. Ens hi hem d’oposar, 
ens hem de comprometre i exigir canvis en lleis vigents que legitimen penes tan aberrants.

No va deixar de sorprendre’m la primera vegada que vaig llegir a Gènesi 4,15, tan al 
començament de la Bíblia, les paraules del Senyor davant l’angoixa de Caín que temia que 
per haver matat el seu germà Abel, algú pogués fer el mateix amb ell. La resposta va ser clara: 
“Això, no! Si algú mata Caín, Caín serà venjat set vegades. Llavors el Senyor el va marcar amb 
un senyal, perquè no el matessin els qui el trobarien”. La tradició dels antics instaura la Llei 
del Talió, però Jesús crida els deixebles a superar-la. “Ja sabeu que es va dir, ull per ull i dent 
per dent. Doncs jo us dic no us hi torneu contra el qui us fa mal.” (Mateu 5, 38-39) 

Isabel Roura, membre de l’ACAT

EL GENOCIDI ARMENI 

L’endemà d’aquest Sant Jordi tan atípic, recordàvem l’inici del genocidi armeni. És a dir, la 
primera gran matança del segle XX, que va estar a punt d’acabar amb aquest poble d’arrels 
cristianes integrat llavors dins de l’imperi otomà. Aquell 24 d’abril del 1915, en plena Gran 
Guerra, més de sis-cents dirigents i intel·lectuals armenis van ser detinguts a l’actual Istanbul 
i assassinats. Poc després, els armenis que lluitaven al costat de l’exèrcit turc van ser 
desarmats i executats acusats de ser agents dels enemics russos. I, encara, posteriorment, 
es va iniciar un dolorosíssim procés de deportació de tota la seva població fins al desert de 
l’actual Síria. 

La identitat armènia no hi cabia en un imperi homogeneïtzat com el que pretenien els 
anomenats Joves Turcs, al poder otomà. I menys en ple conflicte. “Cal que fem ara la feina, 
després de la guerra ja serà massa tard”, va escriure el ministre de l’Interior Mehmet Talaat 
Pasha, considerat l’ideòleg d’unes matances que, segons algunes fonts, van arribar al milió 
i mig de persones. Un genocidi que va servir d’inspiració al mateix Adolf Hitler. No debades, 
l’agost del 1939, poc abans de la invasió de Polònia, Hitler va posar com a exemple davant 
del seu estat major la política de supremacia racial dels otomans. Després d’explicar les 
matances planificades contra la població, Hitler va pronunciar: “Qui se’n recorda ara, dels 
armenis?” 

Encara avui, a la Turquia d’Erdogan –la que massacra també sense cap mena de contemplació 
la població kurda, ja sigui de dins com de fora de les seves fronteres– continua sent delicte 
parlar del genocidi armeni. Molta gent ha estat perseguida per fer-ho, com el mateix premi 
Nobel de literatura Orhan Panuk. Mentrestant, fora de les seves fronteres, ja són desenes els 
estats, encapçalats per França, que reconeixen i condemnen aquelles horribles matances. No 
així Espanya (tot i que sí els parlaments de Catalunya, les Illes o Euskadi) ni, paradoxalment, 
Israel.

Jordi Creus, El Punt  Avui, 27 d’abril de 2020
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Jo crec en la pau

Jo crec que la veritat i l’amor diran la darrera paraula,
que la vida, encara que de vegades sembli vençuda,

resta sempre més forta que la mort.

Jo crec fermament que, 
fins i tot enmig dels obusos que esclaten

i dels canons que tronen, 
hi queda sempre l’esperança d’un matí assolellat.

Jo goso creure que un dia 
tots els habitants d’aquesta terra podran rebre

tres àpats a la jornada per a la vida del cos,
l’educació i la cultura per a la salut de l’esperit,

la igualtat i la llibertat per a la vida del cor.

Crec també que un dia tota la humanitat reconeixerà 
que Déu és la font del seu amor.

Jo crec que la bondat ens salvarà 
i que donarà, com a fruit, la pau.
El llop i l’anyell pasturaran junts,

cada home podrà seure tranquil a l’ombra
de la seva figuera, a la seva vinya,

i ningú no haurà de tenir por de res.
 

Martí Luther King 

al moment de la recepció 

del premi Nobel de la Pau, 1964


