
1

ACAT informa
Juliol-Agost-Setembre 2020

Butlletí 134

ACAT. Anglí, 55. 08017 Barcelona
Tel.: 93 203 89 15. C/el.: acat@pangea.org

Web: http://acat.pangea.org

GRUP DE DETENCIONS ARBITRÀRIES DE NACIONS UNIDES. 
POSSIBLE VISITA A UN PRES AL C.P. MURCIA 2   L’ONU RECORDA 
QUE ESPANYA NO HA FET CAS DE LA SEVA PETICIÓ D’ALLIBERAR 
ELS PRESOS POLÍTICS  SEGONA SESSIÓ DE L’EXAMEN PERIÒDIC 
UNIVERSAL DE LES NACIONS UNIDES, A L’ESTAT ESPANYOL  
REFLEXIONS DES DE LA PRESÓ  ESPANYA: LA TORTURA CONTINUA 
ESSENT UN TABÚ OBEEIXO? DESOBEEIXO? L’ADVOCADA NASRIN 
SOTOUDEH, PRESA POLÍTICA EN VAGA DE FAM A L’IRAN  S’HA 
MORT L’ADVOCADA TURCA EBRU TIMTIK EN VAGA DE FAM PER LA 
REPRESSIÓ D’ERDOGAN

10 D’OCTUBRE
DIA MUNDIAL CONTRA LA PENA DE MORT



2

EDITORIAL

GRUP DE DETENCIONS ARBITRÀRIES DE NACIONS UNIDES.   
POSSIBLE VISITA A UN PRES AL C.P. MURCIA 2

Novament la crisi del coronavirus ens ha obligat a suspendre l’Assemblea de la nostra ACAT 
prevista per al 26 de setembre.  Hem reservat la sala del monestir per al 28 de novembre i 
estem mirant de trobar els mitjans que finalment facin possible la seva celebració. 

* * *
Recentment, Marie Salphati, representant de la FIACAT a les Nacions Unides, a Ginebra, ens 
va enviar un informe del “Grup de Treball de Detencions Arbitràries” de l’ONU que, en 26 
pàgines, explica la feina feta durant l’any 2019. Porta data del 24 de juliol del 2020. L’informe 
analitza les actuacions de 49 països diferents (alguns hi surten diverses vegades), entre els 
quals hi trobem tres països occidentals: França i Estats Units amb un cas, i Espanya amb set 
casos (els presos independentistes catalans Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, 
Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva i Dolors Bassa).

L’informe detalla també l’alliberament a través d’indult, amnistia o llibertat condicional, de 
persones que havien estat objecte de pronunciament per part del Grup de Treball. Resultats 
positius s’han produït a la R.D. del Congo, a Egipte, Veneçuela (prop de quaranta alliberaments), 
Tunísia, Gabon, Xina, Iran, Nicaragua, Panamà, Mauritània, Qatar i Togo. Per últim, expressa 
el seu agraïment als governs que han fet esforços posant en llibertat persones per les quals 
s’havia interessat el Grup de Treball.

Segons el Grup de Treball, mantenir en presó unes persones  arbitràriament empresonades 
constitueix una violació sostinguda del dret a la llibertat tal com queda afirmat en l’article 9 de 
la Declaració Universal dels Drets Humans i l’article 9 del Pacte Internacional de Drets Civils 
i Polítics.  

L’ACAT s’ha dirigit oficialment a la Comissària de Drets Humans del Consell d’Europa i a 
dos Relators de Nacions Unides en relació a la sentència injusta i desencertada d’un jutge 
de l’Audiència de Cádiz exculpant els guàrdies civils que van disparar bales de goma contra 
nord-africans que, nedant, intentaven arribar a Ceuta. Hi van morir ofegats quinze homes (fets 
de Tarajal, de 2014).   

* * *
Per últim, volem fer-vos saber que dos membres de la Junta de l’ACAT tenen previst desplaçar-
se al C.P. Murcia 2 per visitar un sentenciat amb una condemna de vuit anys per un delicte de 
proselitisme jihadista. El pres va enviar una carta a la nostra seu, i també la seva esposa ens 
ha demanat ajuda.

En la nostra resposta a l’esposa del pres vam subratllar que nosaltres estàvem contra la pena 
de mort i, per tant, condemnàvem qualsevol acte de violència o de terrorisme, vingui d’on 
vingui. L’important per a nosaltres són les persones que pateixen a la presó i, per tant, per 
raons humanitàries, si ells ho desitjaven, podríem visitar el seu marit. L’objectiu de la visita de 
l’ACAT podria ser el de demanar a les autoritats espanyoles un apropament des de Múrcia a 
una presó propera a Madrid, lloc on resideixen la seva esposa i filla i també el seu advocat. 
Restem a l’espera de notícies.

Emili Chalaux i Ferrer, president de l’ACAT
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L’ONU RECORDA QUE ESPANYA NO HA FET CAS DE LA 
SEVA PETICIÓ D’ALLIBERAR ELS PRESOS POLÍTICS

 
L’informe anual del Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l’ONU recorda que l’estat 
espanyol no ha fet efectiva la seva petició d’alliberar els set dels nou presos polítics 
independentistes catalans que hi van denunciar el seu empresonament, Jordi Sànchez, Jordi 
Cuixart, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva i Dolors Bassa.

El maig de l’any passat, en un primer document sobre Junqueras, Cuixart i Sànchez, que hi van 
recórrer primer, aquest grup qualificava d’arbitrari el seu empresonament i instava el govern 
espanyol a alliberar-los, indemnitzar-los i fer una investigació ‘exhaustiva i independent’ del 
cas. A banda, demanava que el govern espanyol els informés, en un termini de sis mesos, si 
els havia alliberat.

En un segon informe referent a Forn, Rull, Romeva i Bassa, les conclusions eren les mateixes, 
i reiteraven que els havien vulnerat drets com el de llibertat d’expressió, el de manifestació 
pacífica i associació, el dret a la llibertat i la seguretat de la persona, la llibertat de pensament, 
la igualtat davant la llei, el dret a la participació en afers públics i que els havien discriminat 
per haver expressat opinions polítiques favorables a la independència de Catalunya.

El veredicte no era vinculant, però sí que tindrà molta importància per a bastir la futura 
demanda al Tribunal d’Estrasburg si Espanya la desobeeix. El Grup de Treball depèn de l’Alt 
Comissionat pels Drets Humans, que forma part del Secretariat de l’organització i ha estat 
encarregat per l’Assemblea General de vetllar pels drets humans al món. En el curs de la 
seva història, aquest grup ha publicat 245 resolucions d’aquesta mena i només dues feien 
referència a estats de la Unió Europea, un cas a França i un altre a Polònia. En tots dos, els 
presos van ser alliberats.
  
                 Vilaweb, 16 de setembre de 2020

SEGONA SESSIÓ DE L’EXAMEN PERIÒDIC UNIVERSAL 
DE LES NACIONS UNIDES, A L’ESTAT ESPANYOL

El 16 de juliol ha tingut lloc la sessió de seguiment de l’Examen Periòdic Universal de les 
Nacions Unides a Espanya en el marc de la 44a sessió del Consell de Drets Humans de l’ONU

El passat mes de gener, 22 estats membres de l’ONU van expressar  la seva preocupació 
pel deteriorament dels drets civils i polítics al país des del 2015, especialment pel que fa 
al moviment d’autodeterminació de Catalunya. Al gener, els estats membres van plantejar 
preguntes i recomanacions sobre violència policial, la Llei Mordassa i detencions arbitràries 
i tortures. Durant la sessió de seguiment d’avui, malgrat que el delegat espanyol ha anunciat 
l’acceptació d’una sèrie de recomanacions, les organitzacions de la societat civil han denunciat 
l’estat dels drets humans al país i la necessitat de posar en marxa accions immediates. 
Amnistia International, Article 19, la Society for Threatened Peoples, l’European Language 
Equality Network (ELEN), Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain, l’Institut 
de Drets Humans de Catalunya, i la Iraqi Development Organization han expressat la seva 
preocupació sobre aquesta qüestió, així com han fet una àmplia majoria de les organitzacions 
de la societat civil que han parlar durant la sessió. 
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Gairebé totes les ONG han coincidit amb la necessitat urgent de reformar la Llei de Protecció 
de la Seguretat Ciutadana, coneguda com a Llei Mordassa, pel seu efecte repressiu sobre els 
drets de llibertat d’expressió i llibertat de reunió. Amnistia Internacional i ELEN han esmentat 
específicament el delicte de sedició i l’ús de la llei per  empresonar els presos polítics catalans. 
En la mateixa línia, ELEN ha afirmat que “Espanya ha de complir la resolució del Grup de 
Treball sobre Detencions Arbitràries de les Nacions Unides i alliberar els presos polítics de 
Catalunya“, un argument que ha reiterat Amnistia Internacional i la Society for Threatened 
Peoples. A més, Article19 ha denunciat la pena de presó contra el raper Pablo Hasel a través 
de l’aplicació de la Llei Mordassa, i ha demanat que es despenalitzin els delictes penals 
contra l’honor i els sentiments religiosos. 

La Society for Threatened Peoples, Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain i la 
Iraqi Development Organization han fet comentaris sobre l’excessiva violència policial que es 
va veure durant el referèndum d’octubre de 2017 sobre la independència de Catalunya, així 
com les protestes d’octubre de 2019 contra les penes de presó desproporcionades per als 
presos polítics catalans. 

També han demanat que es duguin a terme investigacions per part de l’Estat o d’agents 
independents i que la delegació espanyola presentés detalls dels responsables i les respectives 
sancions. 

Finalment, Amnistia Internacional ha demanat a Espanya que prohibeixi l’ús de bales de goma 
i la necessitat d’oferir reparacions per a les víctimes de la repressió franquista.  

Experts debaten sobre la degradació dels drets humans a l’Estat espanyol 

En el context de la 44a sessió del Consell de Drets Humans de l’ONU, l’Assemblea Nacional 
Catalana, la Society for Threatened Peoples i la Unrepresented Nations and Peoples 
Association (UNPO) van organitzar, el 15 de juliol, una taula rodona internacional sobre el 
deteriorament dels drets civils i polítics a l’Estat espanyol, en relació a la minoria catalana i al 
moviment independentista. 

El grup estava format per l’eurodiputada irlandesa Clare Daly (GUE-NGL), l’advocat i secretari 
general de l’UNPO, Ralph Bunche, i Neus Torbisco, professora de drets humans del Graduate 
Institute of International and Development Studies de Ginebra. 
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REFLEXIONS DES DE LA PRESÓ

“El meu violoncel és la meva única arma” (Pau Casals)

Un no s’imagina que un dia pot acabar tancat a la presó. Si més no, jo ni de bon tros no m’ho 
imaginava. El coneixement més proper que tenia del món penitenciari, el llegia a les crides 
urgents de l’ACAT. Vivències molt més punyents que les que es poden viure a una presó 
catalana l’any 2020.

Aprofito l’oportunitat que m’ha ofert l’ACAT, per compartir amb els que sou a fora algunes 
reflexions personals de la meva vivència com a intern aquests darrers quatre anys i mig.

Primera reflexió. Sovint denunciem des de l’ACAT les males praxis d’alguns funcionaris de 
presons. Jo us he de dir que en tot moment se m’ha tractat amb respecte i sempre que he 
necessitat alguna cosa m’han ajudat sense problemes. Faig meves aquelles paraules d’en 
Nelson Mandela (pres durant 27 anys) que deia que la persona més important per a la vida 
d’un pres és el guardià de la seva secció. 

Segona reflexió. Considero que els centres penitenciaris catalans són una bona pista 
d’enlairament per a aquelles persones que volen emprendre el vol novament després d’una 
ensopegada. Hi ha bons professionals, bons serveis mèdics, educatius, i les instal·lacions i el 
menjar són molt correctes.

Tercera reflexió. A aquells que hem tingut la sort d’anar a escola durant la nostra infantesa, 
i sabem llegir i escriure, se’ns obren davant unes possibilitats immenses. Jo, per exemple, 
estic llegint més que mai, mantinc correspondència amb molta gent i setmanalment escric a 
un blog que em gestionen des de fora. A més, he iniciat el batxillerat de ciències religioses 
que des de l’Institut de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) han adaptat a la meva 
situació i els ho agraeixo molt.

Quarta reflexió. També m’he adonat del tresor que és tenir una família i uns amics que 
t’acompanyin. M’esgarrifa veure la quantitat de gent que està completament sola, que no rep 
ni una trista visita, ni una carta i ni tan sols pot trucar ningú... Agraeixo infinitament el suport 
de la meva família i dels molts amics que s’estan bolcant en acompanyar-me tots aquests 
anys.

Fins aquí he fet unes reflexions de caire positiu. Considero que hi ha algunes coses que han 
de canviar i també voldria compartir-les amb vosaltres.

La primera fa referència a la por institucional a internet. Les possibilitats d’accés a la xarxa 
són molt limitades. No entenc com en ple segle XXI se’ns priva d’aquest dret pel simple fet 
d’estar complint una condemna. Puc veure la televisió, escoltar la ràdio, llegir diaris, escriure 
cartes o trucar per telèfon, però, en canvi, no se’m permet l’accés a internet. Quin sentit té?

Segon. Aquells que no reconeixem el delicte i continuem defensant la nostra innocència (com 
seria el meu cas), no podem gaudir de beneficis penitenciaris (permisos), per molt que tinguis 
un bon comportament, treballis, estudiïs... Si vols sortir abans estàs obligat a reconèixer 
el delicte i a fer uns programes de tractament. Crec que és una coacció emocional sobre 
molts interns que han estat mal jutjats, o bé no hem sabut defensar la nostra innocència. 
Sortosament a mi encara em queda el blog...

Jordi Alonso Callejo, soci de l’ACAT
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PRONUNCIAMENT CONJUNT
ESPANYA: LA TORTURA CONTINUA ESSENT UN TABÚ 

En el marc del Dia Internacional en Suport a les Víctimes de la Tortura, la OMCT lamenta la 
persistència del tabú a l’entorn de l’existència de la tortura i els maltractaments a Espanya, i 
reprova els patrons de criminalització i estigmatització existents contra aquells que denuncien 
aquesta violació dels drets humans.

La celebració, el 26 de juny, del Dia Internacional en Suport a les Víctimes de la Tortura té 
l’objectiu de palesar la dignitat de les persones que han patit tortura o maltractaments, i 
d’assegurar que els Estats compleixen l’obligació de rehabilitar i reparar degudament les 
víctimes, i de posar fi a la impunitat. Tot i així, la manca d’un reconeixement públic a Espanya de 
l’existència d’aquesta pràctica impossibilita qualsevol procés de dignificació de les víctimes, 
en la mesura que nega una realitat que, encara que no de manera sistemàtica, persisteix en 
l’Estat espanyol.

En aquest sentit, des de fa dècades, tant algunes organitzacions de la societat civil com 
organismes internacionals i regionals de drets humans han estat documentant múltiples 
situacions de tortura i de maltractaments que es produeixen a l’Estat espanyol, la majoria en 
situacions de detenció, en el context de mobilitzacions socials o en el marc de les polítiques 
migratòries espanyoles.

El Comitè contra la Tortura de les Nacions Unides ha criticat durament el règim de la detenció 
incomunicada a Espanya, així com la cultura de la impunitat a l’entorn de les pràctiques de 
tortura i de maltractaments i la persistència de la violència de gènere. Tanmateix, en diverses 
ocasions ha expressat la seva fonda preocupació per la manca de la necessària regulació del 
delicte de tortura, per la pràctica de retorns forçats de persones en situació de migració, i per 
les condicions d’insalubritat i amuntegament detectades en els centres de detenció temporal 
de persones migrants. El Comitè va recalcar, a més, que l’absència d’investigacions sobre 
els crims de tortura esdevinguts durant la dictadura franquista perpetuava la impunitat y 
suposava un entrebanc greu en el procés de rehabilitació de les víctimes. Les organitzacions 
signants lamenten constatar, però, que en el debat públic la persistència de la comissió 
d’actes de tortura continuï essent un tema tabú, com ja ho va denunciar el Relator Especial 
de les Nacions Unides sobre la qüestió de la Tortura i d’altres tractaments o penes cruels, 
inhumans o degradants, Theo Van Boven, l’any 2003.

En aquest sentit, la OMCT ha pogut advertir que les persones i organitzacions que treballen 
per l’eradicació de la tortura i dels maltractaments a Espanya, a través de la documentació i 
la denúncia d’aitals pràctiques, no sols continuen sense obtenir un reconeixement públic per 
la tasca que duen a terme, sinó que en algunes ocasions fins i tot són sotmeses a processos 
d’estigmatització, criminalització i judicialització per la seva feina en defensa dels drets 
humans. 

Així per exemple, l’any 2016 el Magistrat de Prada es va enfrontar a una petició de recusació 
davant l’Audiència Nacional per haver denunciat públicament la constatació d’una investigació 
insuficient d’alguns casos de tortura a Espanya en el decurs de la seva carrera professional. A 
més, l’aleshores Ministre de l’Interior va qualificar com a ”indignes” les paraules del Magistrat 
de Prada, i va instar el Consell General del Poder Judicial a adoptar mesures contra el 
magistrat. Dos anys més tard, l’Institut Basc de Criminologia fou reiteradament desprestigiat i 
desacreditat per diversos partits polítics i sindicats policials arran de la publicació d’un estudi 
rigorós que documentava els casos de tortura i maltractaments al País Basc entre 1960 i 
2014. 
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Aquell mateix any, el Sistema de Registre i Comunicació de la Violència Institucional (SIRECOVI) 
va publicar un informe sobre casos de violència institucional comptabilitzats a Catalunya 
entre 2016 i 2018, fet que va generar una campanya d’estigmatització en contra seva per 
part d’alguns sindicats de funcionaris penitenciaris. Tanmateix a dia d’avui continua obert 
un procés judicial contra el director del SIRECOVI, el Sr. Iñaki Rivera, denunciat per aquests 
sindicats l’any 2018 per presumptes difamacions, en haver assenyalat en un programa de la 
televisió pública catalana l’existència de maltractaments i tortures en el sistema penitenciari 
català.  

Les nostres organitzacions lamenten profundament aitals situacions. En primer lloc, la tortura 
és una de les més greus vulneracions dels drets humans. En segon lloc, la tasca d’aquells 
que controlen i denuncien els casos de maltractaments i tortura serveix de salvaguarda 
per a les persones en situació de major vulnerabilitat. En aquest sentit, han estat aquestes 
organitzacions i persones defensores les qui, en el context actual de la pandèmia, han 
impulsat l’adopció de mesures de protecció adequades per minimitzar les conseqüències de 
la crisi de la COVID-19 entre la població penitenciària i entre les persones internades en els 
Centres d’Internament per a Estrangers (CIE).

Estigmatitzar i judicialitzar aquells que treballen per l’eradicació de la tortura i els maltractaments 
a Espanya no tan sols suposa un atac a la seva llibertat d’expressió i al seu dret a defensar 
els drets humans, sinó que impossibilita la correcta rehabilitació de les víctimes i reforça la 
impunitat.

Per totes aquestes raons, instem les autoritats espanyoles a reconèixer públicament 
l’existència de la tortura, a harmonitzar l’article 174 del Codi Penal amb allò que disposa 
la Convenció contra la Tortura –especialment en allò que fa referència a la prescripció i a 
la definició de la tortura-, a investigar degudament les denúncies d’aquesta pràctica, i a 
assegurar el compliment del dret a la reparació de les víctimes. Igualment, sol·licitem que 
es prenguin les mesures necessàries per tal d’assegurar que les persones que denuncien la 
pràctica de maltractaments i de tortura a Espanya puguin exercir el seu legítim dret a defensar 
els drets humans sense obstruccions, sense temor a represàlies, i amb totes les garanties 
establertes en la Declaració sobre els Defensors dels Drets Humans de les Nacions Unides.

Ginebra-Brussel·les-Madrid-Barcelona, 26 de juny de 2020

Per a més informació, si us plau, contacteu amb:
•ACAT: Montserrat Fenosa: +34 648 965 564/Email : acat@pangea.org(Barcelona)
•APDHE -Asociación Pro Derechos Humanos de España:(+34)91 402 23 12 / Mail: info@
apdhe.org (Madrid)
•Asociación Libre de Abogadas y Abogados –ALA: (+34) 914012454(Madrid)
•Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans: (+34) 93 301 81 40 (Barcelona)
•Comisión General de Justicia y Paz: Fco. Javier Alonso Rodríguez: (+34) 915061828 (Madrid)
•Comissió de Defensa (Barcelona)
•Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans: Valentina Lazo (+34) 693 563 529 (Barcelona)
•Justícia i Pau: Eduard Ibáñez: +34 933 176 177 (Barcelona)
•Observatori del Sistema penal i els Drets Humans (OSPDH): Sheila Marín (+34)620 99 42 29 
(Barcelona)
•OMCT –Organización Mundial Contra la Tortura: Iolanda Jaquemet: (+41)79 539 41 06 / 
Email:ij@omct.org(Ginebra)
•Rights International Spain (RIS): Patricia Goicoechea (+34) 649 98 83 98 (Madrid)
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OBEEIXO? DESOBEEIXO? 

Aquestes dues preguntes que cadascun de nosaltres sovint ens fem, en els moments que 
vivim, poden deixar-nos perplexos: a nosaltres, ciutadans de peu pla, als nostres polítics, als 
nostres sanitaris. 

Alguna de les respostes seria, potser, que cal obeir sempre, resposta que vindria per part de 
persones hereves d’una dictadura  o d’una educació moralista i restrictiva.

Altres ja s’aturarien a pensar-hi una mica abans de seguir la norma o la llei manades. Potser 
es preguntarien: qui me la mana i per què me la demana o exigeix. És a dir no voldria actuar 
com un xai sense criteri ni voluntat. 

El tema és complex, però son moltes les persones empresonades, que han patit i pateixen 
tortures o estant condemnades a la pena capital, per haver desobeït unes lleis injustes. O 
simplement per haver denunciat que aquella norma o llei no respectava els drets humans.

Els cristians i entre ells els membres de l’ACAT recordem bé la frase evangèlica “Cal obeir 
primer Déu que els homes”  i la “que el dissabte està fet per a l’home i no l’home per al 
dissabte”. Per tant, si hi reflexionem, veurem que la desobediència sovint és necessària per a 
fer respectar els drets humans. Però la desobediència no té bona premsa.

Aquest llibre que us ofereixo, Obediència? Desobediència? Quatre reflexions (Editorial 
La Plana), assaja de fer posar les coses al seu lloc i de valorar la desobediència quan es 
necessària i de valorar ensems els homes que han patit per practicar una desobediència que 
els empenyia des del seu interior, des de la seva consciència, a exercir-la, assumint-ne, per 
endavant, les conseqüències doloroses que se’n seguirien.   

Totes aquestes persones valentes mereixen el nostre reconeixement i el nostre esforç per 
tractar de fer-les sortir de la injustícia que pateixen pel fet d’haver obeït la seva consciència.
L’obediència i la desobediència han de passar pel sedàs de la reflexió de si resulten 
humanitzadores: i si no ho resulten aturem-nos a practicar-les i si ho resulten, endavant.

Maria Àngels Manén i Folch, sòcia de l’ACAT i autora del llibre

Cadascú té l’obligació moral de desobeir les lleis injustes. 
Martin Luther King

Justícia i pau
La pau només és vàlida en la veritat i en la justícia. 

Qualsevol altra pau és mentida, hipòcrita explotació 
(o covarda connivència). 

Quan Crist donava la seva pau, 
accentuant que no era “com el món la dona”, 

volia sens dubte dir alguna cosa.

Pere Casaldàliga
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SEGUIMENT DE LES CRIDES URGENTS 

Les últimes notícies que hem rebut sobre els resultats de les nostres Crides 

XINA: El cas de Wang Quanzhang (juliol 2019)

Dilluns 27 de març al vespre, l’advocat especialitzat en drets humans Wang Quanzhang va 
aconseguir reunir-se amb la seva família a Pequín. Havia complert la seva condemna de 
quatre anys i mig de presó i fou alliberat el 5 d’abril,  però va ser obligat a viure i estar en 
quarantena a la província del Shandong d’on és originari. Ara es troba al domicili familiar de 
Pequín i segueix essent possible que continuï sota vigilància policial. (Appel urgent del 29-4-
20).

BURUNDI: El cas de Germain Rukuki, (30 juliol 2020)

La Federació Internacional de les ACAT pren nota amb satisfacció que el Tribunal Suprem de 
Burundi va anul·lar, el 30 de juny, la decisió del Tribunal d’Apel·lació que l’havia condemnat a 
32 anys de presó. Germain Rukuki, militant dels drets humans, havia restat empresonat i ara 
beneficiarà d’un nou judici d’un Tribunal d’Apel·lació reconstituït.

La FIACAT, basant-se en l’anul·lació del Tribunal Suprem, demana fermament que el 
procediment judicial respecti escrupolosament las normes d’un procés equitable així com els 
drets de l’acusat, tal com ho exigeixen la Constitució del país i els instruments internacionals 
sobre drets humans subscrits per Burundi. El mateix Tribunal Suprem ho ha recordat al 
Tribunal d’Apel·lació tot afirmant que aquests drets “formen part integrant de la Constitució 
segons el seu article 19”.

Lluís Batlle, membre de l’ACAT
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L’ADVOCADA NASRIN SOTOUDEH, PRESA POLÍTICA EN 
VAGA DE FAM A L’IRAN

La vida de Nasrin Sotoudeh, advocada i defensora dels drets humans empresonada a l’Iran 
penja d’un fil. En vaga de fam des de l’11 d’agost a la presó d’Evin, dilluns la seva família va 
anunciar que ha estat hospitalitzada a Teheran. El seu marit, Reza Khandan, que fa setmanes 
que no hi té contacte, només la va poder veure accidentalment en un passadís de l’Hospital 
Taleghani de Teheran quan la traslladaven en cadira de rodes per fer-li una prova cardíaca. 
Segons ha explicat a les ONG que vetllen pel seu cas, la dona, de 57 anys, semblava molt 
afeblida, està sotmesa a una estricte vigilància i els metges no li faciliten informació sobre el 
seu estat de salut.

“El seu marit i el seus fills no poden acostar-s’hi i els metges no els informen de com es 
troba. Estem molt preocupats”, confessa en una conversa telefònica amb l’ARA Hadi Ghaemi, 
director del Centre pels Drets Humans a l’Iran, amb seu a Nova York.

Sotoudeh està empresonada des del juny del 2018 i compleix una condemna de 38 anys 
de presó (dels quals n’ha de passar 12 entre reixes) per diversos càrrecs com el d’”incitar 
al llibertinatge”: el seu delicte és haver defensat una dona iraniana que va gosar treure’s el 
vel en públic. L’activista, que ja havia estat a la presó el 2010, es va posar en vaga de fam 
per denunciar les condicions que pateixen els presos polítics a l’Iran. “Durant 15 anys s’ha 
dedicat a defensar les dones, les minories, els activistes i aquesta vaga de fam no la fa per ella 
mateixa, la fa per la situació de tots els presos polítics a l’Iran”, recorda Ghaemi.

A causa de la pandèmia, que ha deixat oficialment 24.000 morts al país, el règim dels aiatol·làs 
va esponjar les presons però només els presoners comuns es van beneficiar de l’amnistia del 
març passat. “Els estudiants, advocats, activistes, bloguers... no haurien d’haver anat a parar 
mai a la presó per les seves opinions. I ara les seves vides estan en perill perquè dins les 
presons iranianes ni poden respectar el distanciament ni tenen el tractament mèdic que cal”, 
alerta.

A banda de tenir el suport d’organitzacions com Amnistia Internacional, Sotoudeh s’ha convertit 
en una icona dels advocats independents i dels defensors dels drets humans de l’lran. “Les 
autoritats iranianes intenten encobrir el perillós deteriorament de la salut de la Nasrin, però 
el món n’està pendent i els fa responsables del que li pugui passar”, alerta Ghaemi. L’entitat 
reclama que la família pugui visitar l’activista i decidir sobre el seu tractament mèdic.
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El cas està tenint més repercussió dins que fora de l’Iran, on la pandèmia està fora de control. 
“Hi ha un cansament entre la població iraniana, els activistes no tenen tant d’espai públic com 
abans perquè el covid-19 s’ho endú tot. El problema és sobreviure fins l’endemà”, explica 
Irene Martínez, professora de Blanquerna. “El país ja s’ha endinsat en la tercera onada, la 
gent intenta aplicar les mesures de distanciament però la situació és molt greu”, afegeix. La 
pandèmia i les sancions han limitat molt els desplaçaments.

Les condicions sanitàries dins les presons continuen sent catastròfiques, segons es 
documenta en un informe del Centre de Drets Humans Abdorrahman Boroumand de principis 
de setembre. “Lluny de millorar, les condicions higièniques de les presons iranianes encara 
s’han deteriorat més: s’han reduït les racions d’aliments i de productes higiènics bàsics, i els 
equips de protecció s’han de comprar a preus inaccessibles per als presos sense ingressos”, 
assegura l’entitat. 

També asseguren que no es respecten les quarantenes i que després de les amnisties del 
març i l’abril les presons s’han tornat a omplir. Les autoritats tampoc no ofereixen informació 
sobre la situació de la pandèmia a les presons. Documents filtrats a Amnistia Internacional 
en les últimes setmanes demostren que el ministeri de Sanitat ha ignorat les peticions de 
les autoritats penitenciàries per garantir el subministrament de materials per lluitar contra la 
pandèmia.

Cristina Mas, Ara, 22 de setembre de 2020

S’HA MORT L’ADVOCADA TURCA EBRU TIMTIK 
EN VAGA DE FAM PER LA REPRESSIÓ D’ERDOGAN

L’advocada turca Ebru Timtik, empresonada des del febrer, es va morir el 27 d’agost després 
de 238 dies en vaga de fam per a reclamar un judici just. El març del 2019 Timtik va ser 
condemnada a tretze anys i sis mesos de presó per “ser membre d’una organització terrorista” 
en un polèmic judici en què la defensa va criticar la falta d’accés a les proves i que el tribunal 
acceptés testimonis anònims.

El 14 d’agost el Tribunal Constitucional de Turquia va refusar un recurs per a alliberar Ebru 
Timtik i Aytaç Ünsal -un altre advocat en vaga de fam- pel seu estat de salut delicat. El tribunal 
s’hi va negar al·legant que ‘no hi ha prou informació sobre l’emergència d’un perill crític per a 
les seves o integritat moral i material’.

L’Oficina Legal del Poble (Halkın Hukuk Bürosu) va publicar un missatge avisant que el cor de 
l’advocada turca s’havia aturat i estava rebent assistència mèdica, i va convocar els ciutadans 
davant de l’hospital Dr. Sadi Konuk Bakırköy. Posteriorment, van anunciar que Timtik havia 
perdut la vida.

Ebru Timtik i Aytaç Ünsa són advocats de l’entitat Oficina Legal del Poble i van començar la 
vaga de fam amb altres companys a finals de gener, que van convertir en “dejú de mort” el 5 
d’abril, dia dels advocats.

En els últims mesos, tres altres activistes, músics del grup de folk Yorum, han mort en sengles 
vagues de fam contra la persecució política: Helin Bölek, Ibrahim Gökçek i Mustafa Koçak.
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Dipòsit legal B-17275/1987

PREGÀRIA

Senyor Jesús, només vós sou just davant Déu, 
vós que heu estat lliurat com un culpable a mans dels homes, 

vós que vau ser jutjat, condemnat, ajusticiat; 
us aportem el sofriment de tots els éssers humans. 

Apiadeu-vos-en, retorneu-los l’esperança, 
perquè vós vau morir per aquells qui moren 

i vau ressuscitar per cridar-los a la resurrecció.
Amén

DIA MUNDIAL CONTRA LA PENA DE MORT

El 22 de juny de 2001, els participants en el primer Congrés Mundial contra la 
Pena de Mort, iniciat i organitzat per l’associació francesa Junts contra la Pena 
de Mort, van aprovar la Declaració d’Estrasburg, a la Sala del Consell d’Europa. 
Al paràgraf 9, els signants es comprometien a “establir una coordinació mundial 
de les associacions i militants abolicionistes, el primer objectiu de la qual és 
establir un dia internacional per l’abolició universal de la pena de mort.”

Després de diverses reunions preparatòries a París i Brussel·les, la majoria dels 
protagonistes d’aquesta iniciativa es van trobar a Roma, el 13 de maig de 2002, 
per establir oficialment la Coalició Mundial contra la Pena de Mort. Un Comitè 
Directiu d’onze membres va ser elegit, i és, des de llavors, renovat en cada 
Assemblea General anual.

La Coalició Mundial va inaugurar al 2003 el primer Dia Mundial contra la Pena 
de Mort.  


