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Apresentación

Comeza Esculca este ano 2005 co seu boletin número 8, no que

se abalroan diferentes aspectos, entre os que salientan a tortura, o

direito á liberdade de expresión e á información veraz. Así, no apar-

tado Esculca, sinálase a proposta feita polo noso observatório ás orga-

nizacións políticas presentes no Parlamento Galego para declararen

Persona non grata no noso país ao novo Fiscal Xeral dos USA Alberto

R. González. En Análises e relatorios trata-se o tema da ocultación por

parte do poder (Sociedade, poder, información) de aspectos que son

esenciais que a cidadania coñeza, así como (Princípios de

Johannesburgo) cuestións que atinxen ás relacións entre poder, segu-

ranza, liberdade, información e democracia, coa descrición do longo

proceso de Helen Steel e Dave Morris contra McDonald’s. Ideas e liber-

dades segue a pasar revista ao evoluir das liberdades na História e as

súas relacións a ciéncia e o poder, através de duas séries xa comeza-

das en números anteriores: Historia dos direitos humanos (III) e

Coñecemento e poder (IV). Na sección de Notícias analisan-se diversas

actividades da Coordenadora para a Prevención da Tortura, desen-

volvidas na Galiza e en Portugal, ou situacións que a tortura xera

(Dobre inxustiza) así como a actuación do Movemento polos Dereitos

Civís, Xustiza e Sociedade de Galiza e Esculca (Indulto para tres sin-

dicalistas) en contra da senténcia que condenou a penas de cárcere a

sindicalistas lugueses. Tamén se comentan (Xuízo contra axentes com-

postelanos) a actuación de oito membros da policia municipal santia-

guesa, a situación á que se veu submetido un correspondente de

Galiza Livre (Procesado por agresións), os mecanismos de restrición da

información (Censura informativa), o recurso apresentado por dife-

rentes organizacións sociais referido á lexislación que atinxe á infán-

cia e mocidade (Regulamento da Lei Penal do Menor), a situación dos

presos no Estado español após o 11-M (Recomendacións ao Governo

español), os procesos contra persoas e organizacións vascas (Contra a

criminalización de ideas), a situación de cidadáns marroquinos na

viciñanza de Ceuta (Centenares de persoas á beira da morte) e un

breve comentario sobre a pena de morte (Pena de morte na UE). Finda

este apartado cunha breve nota (Tribuna mundial sobre o Iraque)

verbo do proxecto de pesquisa dos crimes cometidos contra o pobo

iraquiano. Ao cabo, Biblioteca leva a cabo o comentario dun libro de

Loreta Napoleoni que ten por obxecto a análise de mecanismos finan-

ciadores da Jihad Islámica.



PERSONA NON GRATA

O pasado dia 14 de Xaneiro, cando Alberto R.

González comparecia perante o Senado dos EE.UU. nas

sesións prévias à sua designación como Fiscal Xeral

deste país, Esculca dirixiu-se a cada un dos tres grupos

do Parlamento de Galiza solicitando debatan e consen-

suen unha Resolución que declare persona non grata en

todo o território galego o citado Sr. González, “un dos

arquitectos das regras que rexen a terrível e indigna sorte

dos prisioneiros de Guantánamo e dos Tribunais

Militares de excepción; e non alleo, en razón do seu

cargo, às non menos terríveis sevícias perpetradas en

Abu Grahib”.

Esculca solicitou tamén dos grupos da cámara a

inciación dos trámites para instar o Governo Galego a

facer unha declaración pública neste mesmo sentido asi

como a realizar as xestións necesárias perante os parla-

mentos español e europeu para que igualmente manifes-

ten a sua preocupación por este nomeamento.

Por outra parte, a Coordenadora para a Prevención

da Tortura enviou sendas cartas aos presidentes da

Comisión e o Parlamento Europeus (Sres. Durao Barroso

e Borrell) para que igualmente declaren o citado Sr.

González persona non grata en todo o território da

Unión.

Mais información: www.esculca.net 

SOCIEDADE, PODER, INFORMACIÓN

PANORAMA E CUESTIÓN

Era crucial e trascendente que os señores Bush,

Blair e Aznar, xefes do poder executivo dos respectivos

Estados, dixesen a verdade sobre a existéncia de armas

de destruición masiva no Iraque? E que a dixesen antes

de tomar a decisión de agrediren o Iraque? 

Mais inportante ainda, era “lexítimo” aquel intere-

se dos cidadáns por coñeceren a tempo os dados exactos

e verdadeiros que eses señores tiñan? Era importante que

a tempo se fixesen públicos, para o coñecimento dos

cidadáns, os relatórios dos inspectores da ONU que des-

empeñavan unha función pública, un encargo dun poder

público? Era “lexítimo” o noso interese por ter aceso a

eles? Con mais precisión ainda, tíñamos “direito”, como

cidadáns, individual e colectivamente considerados, a ter-

mos toda esa información?

Non resulta vá esta interpelación, por retórica que

pareza. As perguntas poderian formar unha récua tan

numerosa como un formigueiro se as estendermos a

todas as informacións que están nas mans dos poderes

públicos do Estado, en todos os seus departamentos e

ámbitos (central, autonómico e local): ministérios, orga-

nismos autónomos, polícias, servizos de intelixéncia, con-

sellarias, concellos, etc.; e se as referirmos tanto a dados

como a relatórios elaborados. Nada retórica se fixarmos a

atención no feito de que un governo poda destruir tone-

ladas de documentos, como fixo o governo de Aznar

antes de ser substituído, ou como fixo Blair antes da

entrada en vigor da FOI Act.

ALGUNHAS OBVIEDADES

O poder público foi sempre o grande detentor de

información, o grande armacén, o mega-armacén. Tanto

en cantidade como en calidade –información “privilexia-

da”, palabra que os cidadáns percebemos arroupando

conotacións de importáncia, de exclusividade, de segre-

do, e que expande arrecendos de mistério.

O direito do poder público ao ocultamento e à

mentira ten unha grande tradición. Tamén asi a conside-

ración da mentira como virtude política. A mentira como

virtude do “realismo político” consiste en enganar os

“inimigos” e os “súbditos”, ocultando, sesgando ou men-

tindo (a verdade e toda a verdade). 

Houvo tempos, non moi lonxíncuos, en que a

“Razón de Estado” xustificava a opacidade do poder.

Principalmente, por tres razóns que se entremisturavan e

se percebian como xustificadas en si próprias: o poder

absoluto ou cuase absoluto do “príncipe”; a seguranza, o

afortalamento e expansión do Estado nun contexto de

relacións entre Estados presididas pola oposición

amigo/inimigo e, finalmente, a apeténcia dos que xa o

ocupavan de se perpetuaren na detención do poder do

Estado.

O exercício do direito ao segredo, ao ocultamento

dos feitos e dados ou à mentira acerca deles, sempre per-

mitiu ao poder e ao seu detentor xustificar as suas deci-

sións. As cousas (os feitos de partida) serian o que o

poder di que son. Entón, a política cara os súbditos e os

inimigos reduce-se à retórica; a cuestión está en acadar a

mellor retórica, saber inventar o relato que mellor xustifi-

que as decisións, o que poda conseguir mellor a confor-

midade ou asentimento de povo, e asi o trasmitir. Os “tres

dos Azores” inventaron un relato (nese caso mentiron)

para xustificaren a decisión.

O ocultamento, o engano e a mentira perante a

sociedade, isto é, a destruición das verdades de feito e a

sua substituición por unha “verdade de rexime”, son
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tamén características esenciais dos totalitarismos... e dos

totalitaristas.

“O Príncipe”, lixeiro libriño de Maquiavelo, conti-

nua aberto nas mesas de muitos asesores presidenciais.

OUTRA OBVIEDADE

Mais a democracia foi chegando, e hoxe vivemos

en sociedades articuladas e constituídas como Estados

democráticos, sociais e de direito. Isto xa é distinto,

obviamente.

En democracia non hai súbditos –submetidos e

devedores do poder– só hai cidadáns soberanos, chama-

dos “povo soberano”, en que reside a soberania. Eles

foron os que se constituíron en Estado e “constituen” o

Estado. O Estado é soberano perante ou frente outros

Estados, non frente os seus cidadáns. Os cidadáns cons-

tituen, crian e lexitiman o poder do Estado e dos seus

órgaos. Canto ten o Estado, ten-no en nome ou por dele-

gación do povo.

Asi as cousas, flui unha primeira aproximación:

parece claro que o Estado ten a información en tanto que

representante dos cidadáns. A información que ten o

Estado non é propriedade do Estado. O aceso à informa-

ción non se deve a unha graza ou favor do governo. En

consecuéncia, ven ser un direito do cidadán.

Doutra parte, nunha democracia o cidadán ten

direito a participar nos asuntos públicos, directamente

(art.23.1 CE). Unha das suas manifestacións, constituída

en direito fundamental autónomo, é o direito a expresar

e difundir libremente os pensamentos, ideas e opinións

mediante a palabra, o escrito ou calquer outro meio de

reprodución (20,1ª da CE); liberdade de opinión e de

expresión a respeito, tamén e sobretodo, das cousas de

interese público, que ten de recair en consecuéncia sobre

a conduta e as decisións do governo e do que xestiona,

que son de interese público. De cara a fiscalizá-lo, a con-

dicioná-lo, e a o repor, ou depor, no proceso eleitoral.

Ora ben, eses direitos e o seu exercício resultarian

pura quimera de non teren os cidadáns cabal coñeci-

mento dos feitos, da situación real e verdadeira das cou-

sas e dados, do que realmente pasa ou acontece (as “ver-

dades de feito”); en definitiva, de non teren aceso a toda

a información, incluindo a que ten o governo (o mega-

armacén). Para poderen xulgar e valorar os feitos, formar

e emitir opinión, e decidir sobre a conduta do governo.

Cidadán e poder deben ter coñecimentos das mesmas

cartas que hai na mesa. 

ALGUNHAS CONCLUSIÓNS

En primeiro lugar: un governo que oculta informa-

ción, mente ou engana os seus cidadáns ven privá-los da

sua soberania que, por meio dunha delegación, constitui

a única fonte da sua lexitimidade. A acción de substrair a

soberania chama-se, técnicamente, golpe de estado

(latente, indiciário ou manifesto, segundo os casos).

En segundo lugar, e inexoravelmente, perpetra-se

un secuestro de direitos básicos e fundamentais, consti-

tuintes ínsitos da própria condición de cidadán, que limi-

tan o exercício do poder. Porque, como ninguén pon en

dúvida xa, ao delegaren o exercicio do poder próprio do

“povo soberano”, os cidadáns puxeron limites, reserva-

ron-se direitos, e impuxeron ao Estado obrigación de os

protexer eficazmente, realmente; de xeito que o poder

resulta devedor dos cidadáns en todo canto mandan a

Constituición e as leis, emanadas da cidadania e dos seus

representantes. 

Podemos tamén engadir que cando un governo

oculta, mente ou engana, destruindo a base comun (a

realidade dos feitos) sobre a que despois se vai decidir

segundo as diferentes opinións, ese governo destrui ao

mesmo tempo os alicerces da convivéncia civil.

Trata-se pois, en definitiva, dunha conduta anti-

democrática, que alguns suavizan dicendo que é un vírus

autoritário que corroi a democracia. 

En todo caso, xa non son os tempos políticos da

mera retórica.

ALGO SE OCULTA NO ÓBVIO 

Ninguén pon en dúvida que a información é unha

necesidade básica dos poderes públicos para a xestión e

tomada de decisións na cousa pública, tanto de política

interior como exterior. E que ten un dever de dilixéncia

en arrecadá-la, canto mais exacta e precisa, para poder

tomar as decisións mais axeitadas.

Asi as cousas, a cuestión a esclarecer e responder,

fundada, ordenada e rigorosamente, é a que abranxen

perguntas como as que seguen: Ten cada cidadán, como

persoa privada, cidadán particular, direito a coñecer toda

canta información teñen os poderes públicos? Teñen

direito a obté-la se a peden? Ten limites ese direito nal-

gunhas matérias e por algunhas razóns –como a “segu-

ranza nacional”, a privacidade doutros cidadáns e outras?

Ese direito está verdadeiramente protexido nas leis?

Correlativamente, parece necesário esclarecer até

onde chega a responsabilidade dos cargos públicos (polí-

ticos ou empregados públicos) que ocultan, terxiversan,

non responden, enganan. Esta responsabilidade ven ser

un necesário instrumento de garantia do exercício do

direito que cuestionamos. Poden ser sancionados?

Incorren en responsabilidade penal, podendo ser conde-

nados a mans dun Tribunal –por exemplo, a inabilitación

(perpétua)? Ten o cidadán direito a denunciá-los diante

dos Tribunais? Reduce-se a sua responsabilidade à sim-

plesmente chamada “responsabilidade política”, isto é, ao

simples risco de non resultar elixido no seguinte proceso

eleitoral?

PROPOSTA

O asunto parece-nos de grande interese e non

menor trascendéncia política e social, dado o comporta-
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mento dos poderes públicos, e mesmo o comportamento

dos meios de comunicación a respeito daqueles. A tal

ponto, que Esculca prepara as suas póximas xornadas

anuais arredor do tema. Non só con a pretensión de

poder arrecadar unha información rigorosa e acabada da

situación; estratéxicamente, pretendemos botar a andar,

xunto con outras asociacións dispostas a iso, unha inicia-

tiva para conseguir unha Lei de Aceso à Información en

Poder do Estado, que consideramos imprescindível no

noso país. 

As xornadas están deseñadas en duas sesións de

traballo e tres conferéncias públicas que versarán sobre

os seguintes asuntos:

– Direito à informacion e direito a participación

nos asuntos públicos.

– O aceso à información nos Estados da UE.

– A información en Galiza. Situación, necesidades,

perspectivas.

PRINCÍPIOS DE JOHANNESBURGO

Transcrevemos a seguir o que, sobre un dos

aspectos mais quentes e discutidos na matéria, recolle o

modelo sobre Seguranza Nacional, Liberdade de

Expresión e Aceso à Información (Os Princípios de

Johannesburgo) elaborado polo grupo de expertos en

direito internacional, seguranza e direitos humanos que

en Outubro de 1995 reuniu o Centro Internacional con-

tra a Censura.

PRINCÍPIO 11º. LEI XERAL SOBRE ACESO À INFORMACIÓN

Todos teñen direito a obter información das auto-

ridades públicas, incluindo a información relacionada con

a seguranza nacional. Non se pode impor restrición

algunha a este direito por motivos de seguranza nacional,

a menos que o Governo poda demostrar que a restrición

está prescrita pola lei, e que é necesária nunha socieda-

de democrática para protexer un interese de seguranza

nacional lexítima.

.....

PRINCÍPIO 14º. DIREITO A REVISIÓN INDEPENDENTE DA

DENEGACIÓN DE INFORMACIÓN 

O Estado está obrigado a adoptar as medidas apro-

priadas para pór en vigor o direito a obter información.

Estas medidas requererán que as autoridades, ao denega-

ren a información, teñan que especificar por escrito as

razóns, o antes posível; e deverán prever o direito a que

unha autoridade independente revise os méritos e validez

da denegación. Ademais de algunha forma de revisión

xudicial a respeito da legalidade da denegación. A auto-

ridade (ou xuiz) que revise deve ter direito a examinar a

información denegada. 

NO TRATADO DA UNIÓN

Por outra parte, tamén chamamos a atención sobre

o Artigo II-102 do proxecto de Tratado sobre estabeleci-

mento dunha Constituición Europea, submetida a refe-

rendo recentemente, que acolle en termos de enunciado

xeral unha parte do que pretendemos: “Todo cidadán da

Unión e toda persona física ou xurídica que resida ou

teña domicílio nun Estado membro ten direito a aceder

aos documentos das instituicións, órgaos e organismos da

Unión, sexa cal for o suporte”.

NOVAS LEIS BRITÁNICAS: O DIREITO A SABER

O 1º de Xaneiro de 2005, catro anos despois da sua

aprovación, entraron en vigor na Gran-Bretaña várias dis-

posicións que, en palabras de Maurice Frankel, Director

da plataforma Campaña pola Liberdade de Informacion

(Campaign for Freedom of Information), deverán “permi-

tir as persoas teren a garantia de receber un tratamento

xusto, saber se están expostas a algun perigo, comprovar

se as autoridades cumpren con as suas obrigacións e

influir nas decisións politicas.”

A plataforma, que comezou a traballar no ano

1984, inicia agora unha etapa de información sobre as

características, posibilidades, limites e funcionamento das

novas normas:

– Lei de Liberdade de Información 2000 (FOI Act):

Aplica-se à administración central e às autorida-

des públicas de Inglaterra, Gales e Norte de

Irlanda. Tamén à Cámara dos Comuns, à Cámara

dos Lordes e às asembleas de Gales e Irlanda do

Norte.

– Lei de Liberdade de Información 2000 (Escócia):

Aplica-se ao executivo escocés, ao Parlamento

Escocés e às autoridades públicas escocesas.

– Regulamentacións da Información do Meio

Ambiente 2004 (EIRs): Estabelecen o direito de

aceso à información relacionada con o meio

ambiente en poder das autoridades británicas.

Abranxe asi mesmo alguns organismos privados,

incluindo información sobre instalacións e pro-

vedores de servizos meio-ambientais contratados

por organismos públicos.

– Emendas à Lei de Protección de Dados de 1988:

Reforza o direito das persoas a coñeceren a

información que sobre elas teñen as autoridades

de todo o Reino Unido, Escócia inclusive. A Lei

permite consultar os dados persoais informatiza-

dos e os rexistos médicos, escolares, de presta-

cións sociais e de residéncia.

“A mudanza vai tardar algun tempo en facer-se

notar e a ninguén deveria surprender que nun primeiro
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momento a resposta das autoridades continue sendo a

mesma de sempre” –manifestan os responsáveis da

Campaña–. “Encanto alguns organismos xa tomaron

medidas para promover unha maior transparéncia, outros

ainda confian en poder ocultar información acollendo-se

às isencións previstas na própria Lei. No entanto, muitas

destas isencións só se aplican aos documentos cuxa

divulgación pudese representar algun perigo e, mesmo

cando asi for, na maioria dos casos as autoridades están

obrigadas a entregá-los se o interese público asi o acon-

sellar. Hai que insistir e denunciar perante o Comisionado

calquer negativa non fundamentada.”

UN MECANISMO SINXELO

Para conseguir un documento basta solicitá-lo por

escrito (correo postal, fax ou correo electrónico) ao res-

ponsável da Liberdade de Información do organismo que

supostamente custodia ese documento. Cando se trate de

información relacionada con o meio ambiente, basta

facer unha chamada telefónica. Como é necesário des-

crever con precisión o documento para evitar respostas

negativas, a administración está obrigada a prestar conse-

llo e asisténcia aos solicitantes.

Na maioria dos casos os trámites son gratuitos

(excepción feita do custo de fotocópias e envio) e os pra-

zos de entrega relativamente breves: un máximo de 20

dias para os documentos que se soliciten ao amparo da

lei de Liberdade de Información ou das Regulamen-

tacións da Informacións do Meio Ambiente e un máximo

de 40 dias para a entrega de información persoal reque-

rida ao amparo da Lei de Protección de Dados.

A entrega de documentos pode ser denegada se a

sua divulgación pudese eventualmente prexudicar (“pre-

xudicar substancialmente” di a Lei escocesa) a defensa, as

relacións internacionais, o cumprimento da lei, intereses

comerciais, a economia, a responsabilidade colectiva do

gabinete ou o libre debate da xudicatura. 

Tamén poden non desclasificar-se informes legais,

a información obtida no decurso de investigacións poli-

ciais ou outras, segredos comerciais, información cuxa

divulgación pudese ser considerada abuso de confianza e

información sobre a política do governo, mas estas isen-

cións están todas subordinadas ao superior interese

público.

Rexistos xudiciários, dados persoais cuxa divulga-

ción pudese violar a Lei de Protección de Dados, infor-

mación sobre os servizos de intelixéncia e seguranza,

están igualmente isentos. No entanto, as autoridades non

poden negar información sobre emisións ao meio ale-

gando confidencialidade comercial.

No caso de unha solicitude ser denegada inxustifi-

cadamente, há de apresentar-se queixa ao Comisionado

para a Información, quen pode ordenar a entrega do

documento se non existir isención ou se o interese públi-

co asi o aconsellar. Ora, como a lei recoñece o direito de

veto aos titulares dos diferentes ministérios nos asuntos

que lles din respeito, o alcance desta disposición pode

ver-se seriamente limitado.

UNHA RESERVA INFELIZ

Neste sentido, a plataforma promotora da lei fixo

xa un chamamento aos membros do gabinete para que,

entretanto non se toman as medidas necesárias para

emendar esta infeliz reserva, declaren publicamente a sua

disposición a non facer uso de tan inxustificado privilé-

xio. Priviléxio inxustificado a que o próprio Blair non

parece disposto a renunciar pois é precisamente acollen-

do-se ao seu direito a veto que nega a desclasificación

dos documentos en que –supostamente– se fundamenta

a sua decisión de colaborar na invasión do Iraque.

ESTADOS EN QUE EXISTEN LEIS DE ACESO À INFORMACIÓN

ESTADO ANO

Suécia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1966

USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1966

Dinamarca  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1970

Noruega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1970

Holanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1978

Franza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1978

Austrália  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1982

Canadá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1982

Nova Zelándia  . . . . . . . . . . . . . . 1982

Hungria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992

Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1997

Tailándia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1997

Corea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998

Israel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998

Xapón  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999

Reino Unido . . . . . . . . . . . . . . . . 2000

Mais información: Campaign Freedom of Informa-

tion (http://www.cfoi.org.uk/).

MCDONALD’S, BLAIR E MCLIBEL2 

“A lexislación e os procedimentos procesuais anti-

libelo ingleses son incompatíveis con a Convención

Europea de Direitos Humanos”, afirman Helen Steel e

Dave Morris (McLibel2), militantes de London

Greenpeace (organización non vinculada a Greenpeace

Internacional) a quen McDonald’s demandara en 1990

por difamación para os impedir de distribuíren panfletos

onde se criticavan algunhas das práticas empresariais da

corporación.

Agora, despois de 15 anos de duro enfrentamento,

incluído o xuízo mais longo da história británica (313

dias) en que Steel e Morris, por falta de meios, tiveron de

se representar a si próprios contra à poderosa multina-

cional, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos dá-lles a
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razón: a complexidade e dureza da lexislación anti-libelo

inglesa (que non garante adecuadamente o direito a cri-

ticar as grandes corporacións), a falta de asisténcia letra-

da e a abisal diferenza de recursos entre unha e outra

parte violan o direito a un xuízo xusto e o direito à liber-

dade de expresión recoñecidos na Convención Europea

de Direitos Humanos (Arts. 10º e 6º respectivamente).

“O governo terá agora que modificar, e mesmo

anular, parte desta lexislación.” –afirman Steel e Morris–

“Esperamos que iso contribua a que a sociedade exerza

un controlo mais estrito e sexa mais crítica con as práti-

cas nocivas das grandes corporacións.” 

ANTECEDENTES

O 19 de Xuño de 1997, decorridos tres anos desde

o início do xuízo e sete anos desde a apresentación da

denúncia de McDonald’s contra McLibel2 por difusión de

un texto supostamente difamatório (What’s Wrong With

McDonald’s? Everything they don’t want you to know), o

Xuiz Bell ditou sentenza desestimando muitas das alega-

cións de Steel e Morris, mais recoñecendo aspectos

importantes:

– non se corresponderen con a realidade “os pre-

tensos benefícios nutricionais” que a multinacio-

nal atribui aos seus produtos, 

– representar unha forma de “explotación de

menores” a estratéxia publicitária da corpora-

ción, 

– ter a empresa “responsabilidade culpável en tra-

tamentos cruéis a animais” e

– contribuíren “os baixos salários que paga

McDonald’s a depreciar os salários do sector”

Acusacións graves que foron reiteradas –e ainda

agravadas– en Marzo de 1999 na sentenza que ditou o

Tribunal de Apelación (xuíces Pill, May e Keane), tanto

no que di respeito à pésima situación –“en termos de

salários e condicións de traballo”– en que se encontran os

empregados de McDonald’s en todo o mundo, canto no

que se refere aos riscos que para a saúde supón unha

inxesta continuada dos seus produtos.

Ora, apesar de os dous Tribunais recoñeceren a

veracidade das afirmacións de Steel e Morris e apesar de

as suas sentenzas representaren “o maior desastre da his-

tória da corporación”, en palabras dos comentaristas do

maratoniano proceso, os McLibel2 foron condenados a

pagar, por difamación, 40.000 libras à poderosa

McDonald’s (o que, claro está, nunca fixeron).

DIREITO A UN XUÍZO XUSTO

O 20 de Setembro de 2000, Steel e Morris apresen-

taron recurso perante o Tribunal Europeu de Direitos

Humanos por violación do direito a un xuízo xusto argu-

mentando que, por falta de recursos, non puderan defen-

der adecuadamente a sua causa. 

Esta falta de recursos non só influiu negativamen-

te –afirman– no desenvolvimento do xuízo, onde tiveron

que se representar a si próprios ao lles ser denegada asis-

téncia letrada de ofício, senón que tamén limitou as suas

posibilidades à hora de se dirixiren à administración,

faceren fotocópias, tomaren notas, planearen, prepararen

e pagaren os custos e despesas de peritos e testemuñas.

En tanto que a poderosa McDonald’s tiña meios suficien-

tes para ser representada por unha equipa de advogados

expertos en lexislación anti-libelo que estiveron asistidos

en todo momento por un ou dous procuradores e outros

axudantes.

E é precisamente este, o notório desequilíbrio

entre as partes, o argumento en que o Tribunal Europeu

fundamenta a sua recente Resolución:

Nunha acción desta complexidade, nen a esporá-

dica axuda proporcionada por advogados voluntários,

nen a importante asisténcia xudicial e a liberdade de

expresión que se garante às persoas que asumen a sua

própria defensa, poden equivaler à representación per-

manente e cualificada de un advogado experiente fami-

liarizado con a causa e a lexislación anti-libelo. A dura-

ción mesma do proceso é, en certo sentido, prova da falta

de habilidade e experiéncia dos requerentes. 

En conclusión, a denegación de asisténcia legal

privou os requerentes da oportunidade de apresentaren

eficazmente o seu caso perante o tribunal e contribuiu a

unha inaceitável desigualdade de armas en compara-

ción con McDonald’s. Houvo, portanto, violación do

Artigo 6.1.

DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESIÓN

Por outra parte, ao amparo do Art. 10º da

Convención, Steel e Morris alegaron que o proceso e o

seu resultado constituen unha interferéncia desproporcio-

nada no seu direito à libre expresión de ideas.

Neste caso, a cerne da cuestión residia en deter-

minar se esa interferéncia era (ou non) “necesária nunha

sociedade democrática”.

Nas suas alegacións, o Governo británico argu-

mentou que o feito de Steel e Morris non seren xornalis-

tas implica que non poden acoller-se ao alto nível de pro-

tección que o Art. 10º garante à prensa. “No entanto”

–afirma agora o Tribunal Europeu–, “nunha sociedade

democrática é necesário que mesmo os grupos pequenos

e informais como London Greenpeace podan desenvol-

ver eficazmente as suas actividades.”

É unha cuestión do máximo interese público

garantir que os grupos e indivíduos situados fora da

corrente principal podan contribuir ao debate social

difundindo información e defendendo pontos de vista

sobre asuntos de interese colectivo tais como a saúde e o

meio ambiente.

A salvaguarda prevista no Art. 10º para os xorna-

listas en relación con a publicación de asuntos de intere-
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se xeral está suxeita à condición de estes actuaren de boa

fé en orde a fornecer información precisa e digna de con-

fianza de acordo con o código ético do xornalismo, e o

mesmo princípio pode ser aplicado a outras persoas que

participan no debate social. Nun panfleto pode tolerar-se,

e mesmo há de esperar-se, un certo grau de hipérbole e

esaxero. Ora, no caso que aqui se examina, as acusacions

son de natureza mui séria e apresentan-se antes como

exposición de feitos que como xuízos de valor.

O Tribunal desestima algunhas dos argumentos de

McLibel2 (o peso da prova non deve recair en quen acusa

grandes corporacións, estas deven submeter-se à crítica,

etc.) e afirma o direito das compañias multinacionais a

defenderen a sua reputación, en interese próprio e dos

seus empregados, e até da própria economia. 

“Non obstante” –matiza o Tribunal— “se o Estado

decide proporcionar esa posibilidade às grandes corpo-

racións, é esencial, en orde a salvaguardar o direito à

libre expresión e ao debate aberto, que se tomen medi-

das para garantir a equidade do proceso e a igualdade

perante a lei.”

O interese mais xeral de promover a libre circula-

ción de información e ideas sobre as actividades de enti-

dades comerciais poderosas, e o posível efeito de “arrepio”

que pode ter sobre outras son asi mesmo factores impor-

tantes a considerar nestes contexto. A falta de equidade e

igualdade que o Tribunal apreciou antes resultan tamén

en violación do Art.10º.

Finalmente, o Tribunal estima que a “recompensa

por danos no presente caso foi desproporcionada en rela-

ción o obxectivo visado” e conclui que “dada a falta de

equidade procedimental e a desproporcionada recom-

pensa por danos, o Tribunal afirma que se produciu vio-

lación do Art. 10º”.

Mais información: www.statewatch.org (“Victory

for McLibel 2 against UK Government”)

HISTÓRIA DOS DIREITOS HUMANOS (III):

O PARTO REVOLUCIONÁRIO

A crise terminal da monarquia absoluta na Franza

de finais do século XVIII amosa similitudes e diferenzas

con a inglesa de cen anos antes. Eran semellantes os moti-

vos de enfrontamento con o Ancien Régime dos sectores

dirixentes do Terceiro Estado e as suas aspiracións maio-

res: rematar con o poder absoluto do Rei, con os privilé-

xios de nobreza e Igrexa e con os atrancos ao libre des-

envolvimento do que hoxe chamamos “economia de mer-

cado”, e todo isto para instaurar un sistema económico, un

tipo de sociedade e unhas estruturas políticas que lles

garantisen o controlo do poder, a hexemonia social e a boa

marcha dos negócios. Mais havia duas grandes diferenzas.

A primeira era o pleno desenvolvimento, a cargo dos filó-

sofos das Luces, dun corpus ideolóxico que xustificava a

grande mudanza sistémica en nome da Razón, dos direitos

de todos os seres humanos, da sua felicidade e do seu pro-

greso. A segunda era e a negativa dos privilexiados, con o

monarca à cabeza, a facer nengunha concesión às deman-

das do Terceiro Estado que implicase unha reforma subs-

tantiva do existente, e isto mália os esforzos que a “bur-

guesia” francesa fixo na primeira fase da revolución por

chegar a un acordo “à inglesa” que impedise abrir a caixa

de Pandora dunha revolución total e violenta.

O peche da via da transición pactada non deixava

outro camiño que agrupar a maior cantidade de forzas

posíveis para que a revolución tivese éxito. Mais formar

ese bloco con a maioria do povo, o que daquela queria

dicer básicamente con os campesinos e con as clases

populares urbanas, implicava oferecer un proxecto atrac-

tivo para todos os non privilexiados. De aqui que, fraca-

sados os primeiros intentos de pacto entre posuidores de

diferente signo, o discurso dos reunidos na autoprocla-

mada Asemblea Nacional se radicalizase mediante o

recurso às ideas máis subversivas e igualitaristas do ben

sortido arsenal do pensamento francés das décadas ante-

riores. Non é casual que a Declaración dos direitos do

home e do cidadán non fose redactada e aprovada até o

26 de agosto de 1789, case dous meses despois da cons-

tituición dos Estados Xerais e a case mes e meio da toma-

da da Bastilla o 14 de Xullo, e cando o campo francés

levava semanas ardendo por todos lados por mor dos

levantamentos dos campesinos que ocupavan as terras e

incendiaban os châteaux dos señores. Levantamentos

que, por certo, as milícias da burguesia provinciana ten-

taron reprimir nun princípio en nome da defensa da

sacrosanta propriedade privada. Mais en Paris, o estado

maior da revolución decatou-se de que non podia luitar

asemade contra os absolutistas e contra a maior parte do

povo. Asi que non só acabou recoñecendo o aceso vio-

lento dos campesinos à propriedade para os pór do seu

lado senón que pariu esa Declaración que, con indepen-

déncia das motivacións dos seus promotores, constitui o

primeiro grande fito normativo da história dun iusnatura-

lismo non lastrado por discriminacións étnicas, relixiosas

ou sociais. Ainda que, naturalmente, na sua aplicación

prática reaparecerán algunhas desas discriminacións.

Convén, xa que logo, demorar-nos un tanto na

lembranza dos contidos dese breve documento, de só 17

artigos precedidos por un curto preámbulo. En primeiro

lugar, é de salientar que, ao contrario que nos preceden-

tes inglés e norteamericano, os princípios que se procla-

man non son aplicáveis só aos habitantes do país en
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cuestión senón a toda a humanidade, isto é, a todos os

indivíduos e a todos os povos: “Os homes nacen e fican

libres e iguais en direitos”, rezava lapidário o Artigo 1º da

Declaración. O universalismo do mellor racionalismo ilus-

trado deixava aqui a sua pegada inconfundível. 

Mais, cais eran eses direitos “naturais, inalienáveis

e sagrados”, dos que a conculcación era “única causa”

das “desgrazas públicas e da corrupción dos governos”?

Segundo o Artigo 2º eran “a liberdade, a propriedade

(privada), a seguranza e a resisténcia à opresión”. Nesta

primeira nómina non aparece a igualdade, nengunha

igualdade. Non obstante, no Artigo 6º, logo de deixar

sentado que a lei ten que ser expresión da rousseaunia-

na volonté générale, estabelece a igualdade de todos os

cidadáns perante a lei ou igualdade civil (algo previsível

pois a eliminación dos priviléxios era un ponto central da

revolución), mais tamén a igualdade política: “Todos os

cidadáns teñen direito a participar persoalmente, ou atra-

vés dos seus representantes, na formación” da lei. Por

outra parte, o coñecido lema desta revolución introduce

xunto à Liberté unha Égalité e unha Fraternité impensá-

veis nas suas predecesoras inglesa e norteamericana.

A consecuéncia política do anterior é a afirmación

dunha nova lexitimación e unha nova natureza do poder

político: “O princípio de toda soberania reside esencial-

mente na nación. Nengún corpo, nengún indivíduo pode

exercer unha autoridade que non emane expresamente

dela”. Unha nación entendida como produto da libre

vontade dos cidadáns por riba, e à marxe, de considera-

cións etno-lingüísticas ou históricas. 

O resto da Declaración desenvolve algo os direitos

mencionados, nomeadamente as garantias procesuais

que fan realidade a seguranza xurídica, a liberdade de

pensamento, expresión e imprenta e a inviolabilidade da

propriedade privada, agás en caso de que, por necesida-

de pública legalmente provada, sexa expropriada

mediante indemnización. Tamén estabelece a obriga dos

cidadáns a tributar para o sostenimento do Estado. 

Mais tamén son significativas algunhas auséncias,

como a da mención expresa da liberdade de asociación.

Percebe-se ademáis a negación implícita da terceira igual-

dade, a sócio-económica, negación que se desprende

tanto da énfase na propriedade privada e nas liberdades

económicas como da frase: “As distincións sociais non

poden fundamentar-se máis que na utilidade comun”. E

naturalmente persiste a grande discriminación histórica: a

exclusión das mulleres de parte deses direitos, nomeada-

mente dos políticos. Non se di expresamente mais por-

que nen sequer é necesário: dá-se por suposto. Mais a

énfase no princípio da igualdade substantiva de todos os

seres humanos fai máis rechamante a ferinte contradic-

ción que supón deixar fóra, a efeitos de certos direitos,

nada menos que a metade da humanidade. Sen embargo,

esa énfase non resultará inútil a longo prazo, pois será a

portela pola que se iniciará no século seguinte a longa

marcha cara à non doada igualdade plena de xénero,

ainda que para acada-la haverá que agardar muito. 

En resumo, nos primeiros pasos do proceso, os

revolucionários franceses, uns por idealismo, outros por

conveniéncia, non só reafirman os direitos proclamados

na Glorious Revolution (liberdade, propriedade, seguran-

za) senón que os amplian con a igualdade e lles dan

unha proxección universal. De aqui a decisiva importán-

cia desta proclamación para o futuro de todos. 

Porén, este avance efectua-se de momento no eido

da formulación de grandes princípios, algo que non ten

custo. Outra cousa será manteren-se fiéis a eses princí-

pios na prática, isto é, cando a sua aplicación coerente

poda implicar unha ameaza, real ou potencial, para a

plena satisfación dos intereses dos grupos que pretenden

controlar o poder e a economia. Esa será a hora da ver-

dade, unha hora que non demorará muito. Chegará con

a discusión e aprovación da primeira Constituición pro-

priamente liberal de Europa, a promulgada en 1791, e de

toda a lexislación conexa. Como veremos na próxima

entrega, o recorte dos direitos enunciados na Declaración

de 1789 será nesa Constituición considerável.

COÑECEMENTO E PODER (IV)

5

O xa sinalado arruallo co que se mirou o medievo

dende o Renacimento en diante levou adoito a tratar o

aristotelismo escolástico como unha sorte de lousa dou-

trinária, da que só traballosamente pudo ir-se ceivando o

home moderno. Por riba, e para facer contestes as cou-

sas con esta visión, amiúde inovacións conceituais de

filiación nidiamente medieval foron entendidas como

alviscadelas defectuosas de formulacións que non xorden

senón no XVII, ou encaixadas polas boas na Idade

Moderna mediante o consabido recurso da fronteira

movedia. En realidade hai un critério razoavelmente claro

para disterar os estilos medieval e moderno do pensa-

mento filosófico-natural: o primeiro é teolóxico, o segun-

do laico. Mais o que isto quere dicer é algo menos linear

do que a primeira vista semella, e para aprezá-lo convén

un achegamento ao que a irrupción da filosofia aristoté-

lica significou no medievo.

De maneira totalmente inxusta, o aristotelismo

identifíca-se às veces co substrato ideolóxico que infor-

mou a acusación do Santo Ofício no célebre proceso de

Galileu. Mais o enxulgamento do prolífico pisano só pon

o ramallo dunha história ben máis longa e ricaz do que a

narrada polos dixeridos habituais do caso. Certamente, o

aristotelismo que daquela courazaba o discurso eclesial

era xa unha mera dogmática encodelada polos epígonos,

que o próprio Aristóteles repudiaria enfastiado e que non

constituía senón un freo do coñecimento (como, aliás, o
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platonismo que acaso privou Galileu de «ver tan lonxe»

como Newton). Nos séculos XIII e XIV, porén, a magni-

tude, clareza e método da obra do estaxirán non só repre-

sentaron un fundo de información insubstituível. Máis

importante ainda foi que a confianza aristotélica na

observación, no empirismo, no pensamento indutivo,

rompeu coa concepción do coñecimento –usual no

tempo, en especial na cultura árabe– como un corpo

rematado, só precisado de catalogamento e anotacións,

apresentando-o como un domínio aberto, sempre reque-

ridor de aportes, debates, reformulacións.

Tal foi xustamente o clima que promoveu a recep-

ción do vello mestre. A confluéncia das correntes neo-

platónicas, aristotélicas, avicenistas, averroístas, en viva

interacción cos elementos derivados das personalidades

individuais de quen as interpreta e desenrola, xera neste

tempo unha fervenza de ideas que ninxe dende as urba-

nitas escolas catedralícias, o confortável laborar das aba-

dias beneditinas, os ascéticos mosteiros franciscanos e

dominicos. A dificuldade para trazar fronteiras nídias no

movimento reborda inquedantemente os critérios clasifi-

catórios dos conservadores da fe, e cumprirá unha capa-

cidade de síntese tan notável como a de Santo Tomé para

volver as noces ao cesto, poñer rello na casa e afortalar

o cristianismo utilizando uns logros da razón que parecen

xa irrenunciáveis. O piquer foi que no cesto entraron

pezas balocas, e non precisamente miúdas, de aí que o

aristotelismo, que conta entre os seus non menores méri-

tos o de abrir os vieiros que levaron á sua superación,

rematara por se converter nun trallo para quen tencionou

asociá-lo a unha doutrina que, mesmamente polo seu

carácter sagro, deve remanecer inmutável, ahistórica.

Mais demos unha ollada ao clima que preludiou a sínte-

se tomista.

6

Para repasar as correntes aristotélicas que difunden

pola Europa baixomedieval, convén comezar pola que

adoita calificar-se de averroísmo latino, às veces de aristo-

telismo radical, por nela daren-se en forma típica elemen-

tos que permiten discutir unha grave forma de desacougo

que agroma por estes tempos na reflexión filosófico-natu-

ral europea. Entre os seus protagonistas salientan vários

mestres de artes da universidade parisiana, como Sixério

de Brabante (ca 1235-ca 1284), Boécio de Dacia (fl 1260)

e o pouco máis seródio Xan de Xandun (?-1328), dos que

poderia se cadra dicer-se que, un chisco deslumbrados

pola nova visión do mundo que se lles oferece, no seu

afervoado achegamento à interpretación que Averroes fai

de Aristóteles descoidan a filtraxe de harmónicos diso-

nantes no universo cristián. O arrecendor panteísta da

noción de entendimento axente unitário, a negación da

imortalidade do espírito individual, o rexeitamento da

criación a partir da nada (aqui latexan xérmolos dos prin-

cípios de conservanza, que tan cruciais han ser na ciéncia

do XVIII) son algunhas das nocións que sosteñen, e que

necesariamente renxen naquel universo. E como pano de

fundo, a doutrina da verdade dupla, que semella nacer

asociada a esta liña de pensamento, interactuando coa

oposición à idea de que a filosofia poida constituir unha

disciplina autosuficiente, quen a se construir axiomática-

mente mediante desenrolos puramente dedutivos, non

requeridores de información empírica.

O certo é que o que caberia chamar versión forte

da doutrina, isto é, a aceptación de enunciados contradi-

tórios derivados de dous diferentes corpos de coñeci-

mento, non semella ter suscitadas adesións explícitas.

Mais cando se defende a lexitimidade da esculca racional

na realidade, e o resultado desa esculca non cousa nun

mundo de crenzas ao que doi renunciar, hai poucas solu-

cións para a inevitábel comoción espiritual que se pro-

duce, e que nos averroístas latinos parece agromar na tei-

mosia coa que –aqui afastando-se da confianza de

Averroes na converxéncia entre razón e Corán– sinalan a

existéncia do conflito. Preciso é agora entrar nas diferen-

zas aludidas máis atrás entre o teolóxico pensamento

medieval e o laico pensamento moderno.

A reflexión medieval endexamais prescinde de

confrontar o coñecimento que a razón extrai da natureza

co que deriva do mundo das crenzas –o desvelado co

revelado–, buscando sempre unha cosmovisión coerente

e, en especial, a harmonia entre as diferentes dimensións

do pensamento. O que non implica, porén, a abstención

de razoar en domínios que os poderes eclesiais gostarian

de vedar. Por contra, penetra decidida neles arriscando-

se à represión e máis á angúria que depara o lidar en

cuestións nas que abala a fe. A especulación musical for-

nece aqui dun curioso paralelismo: ainda a norma canó-

nica estabelecendo que a beleza formal da música non

deve perturbar o seu papel de subliñar os significados

litúrxicos (papel que cobre à perfeición a transparéncia

austera do cantochao, conservado nunha rigorosa tradi-

ción oral co apoio dunha notación mínima), a clerecia

compositora vai desenrolando a notación precisa para dar

unha complexidade crecente ao discurso e, deixando-se

levar da pura tensión estética, ergue coa Ars nova unha

polifonia a cada paso máis elaborada, na que a mensaxe

sagra vai ficando tan subordinada à forma sonora, que o

próprio concílio de Trento chegará a emitir directrices

concretas para atallar tais concesións da idea ao estilo

(que diria Schönberg).

A reflexión moderna, por contra, separa o coñeci-

mento natural do mundo das crenzas, e tamén aqui cabe

atopar un paralelismo na maneira en que Maquiavelo

separa a política da ética. Mais tal operación non implica

necesariamente que o filósofo da natureza (o científico)

renuncie ao universo sobrenatural, senon máis ben que

aceita pragmáticamente o convénio tácito de soster un

discurso ateolóxico acerca da realidade, mesmo se encai-

xa precariamente nas tramas sobrenaturais que seguen a

latexar confusamente no seu pensamento. A libre inter-
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pretación do revelado, a permanente suspensión do

xuízo en matérias conflituais ou o confinamento das cren-

zas na esfera da privacidade son só recursos de subtileza

esguivia, que apenas dan ocultada a sua subaixa hipocri-

sia; que difícilmente disimulan o feito de representaren,

no fundo, unha sorte de esquizofrenia de comenéncia

que non sempre se abstén de introducir o trasmundo

pola xanela traseira, inconfesadamente, no discurso que

se supón libre da interferéncia do divino.

Nos entrares do XVII, a coñecida manifestación de

Galileu pedindo-lle à Igrexa que «ensine como se vai ao

céu, non como van os céus», representa o epítome desta

segregación. Mais se no tempo de Galileu a afirmación

parece dura, cabe imaxinar o desacougo que unha posi-

ción semellante produce no XIII, desacougo acaso impli-

cado nas dificuldades que, para interpretaren as atitudes

dos averroístas, atopan os historiadores. Hai entre estes

quen acredita nas declaracións formais dos que sosteñen

a irrevocável prioridade da fe e salientan a imposibilida-

de de aceso ao revelado para as pequeneiras forzas da

razón humana. Outros suspeitan, nestas declaracións,

precisamente a intencionalidade oposta: poñer de mani-

festo a insostibilidade racional da revelación (con Xan de

Xandún como o candidato máis solicitado para esta atitu-

de). Uns terceiros, ao cabo, tenden a ver nestas manifes-

tacións unha pervivéncia da via agostiñá, ou mesmo

pouco máis do que un ataque académico contra dos teó-

logos que coidan poder provar racionalmente o revelado.

Ainda tais matices portendo cando se trata, poña-

mos, de afundar nunha biografia, seguramente o real-

mente relevante é que unha vez a eséncia deste conflito

comeza a pairar nunha sociedade, resulta cáseque inevi-

tável que nela cheguen a coexistir todas estas atitudes, en

proporcións dependentes de numerosos factores en difícil

equilíbro. A autonomia mútua dunha verdade racional e

unha verdade revelada, con restrición para cadanseu dis-

curso da entrada no domínio do outro, foi, certamente, a

solución da sociedade moderna, que é, no fundo, a que

logra viver plena –ben que non declaradamente– a dou-

trina da verdade dupla, por lograr que o indivíduo, cam-

biando a preocupación da vida eterna pola pulsión da

vida da fama, suporte sen maiores triganzas a duplicida-

de. Mais tal solución non parece satisfatória na atmosfera

medieval, xa que –por moito relativismo co que se adovie

o conto– a noción de verdade non se leva ben cos adxec-

tivos. Un pensamento carente ainda do cínico pragmatis-

mo posterior, e no que o trascendente eterno ocupa un

espazo muito máis considerável, non acredita muito en tal

indiferenza, ou tal esquizofrenia, e tende a ver repugnan-

te aquela transacción. Por iso o poder eclesial intervén

tencionando evitar unha autonomia na que suspeita un

prelúdio do pendor cara a verdade (somente) da razón.

E tamén por iso os averroístas latinos sofren algo

máis do que triganzas íntimas. Mediada a década de

1260, as ensinanzas de Sixério de Brabante e os seus par-

ceiros comezan a erguer poeira no ambiente parisiano, e

as cúpulas franciscana (Santo Boaventura) e dominica

(Santo Tomé) enuncian preocupadas obxeccións ao res-

peito. O prestíxio destes críticos parece catalizar o con-

flito, e no 1270 Étienne Tempier, bispo de París, pasa à

acción e condena formalmente quince teses que impli-

can directamente ao de Brabante e máis a Boécio de

Dácia, decisión que à sua vez semella encirrar o repre-

sentante da Inquisición en Franza. O forno quece e o

inquisidor chama a capítulo os filósofos, quen, polo si ou

polo non, foxen a Itália non se sabe ben se por solicita-

ren a intercesión do Papa, ou simplesmente por deixaren

terra para nabos, opción esta última que deciden privile-

xiar ao se enteiraren de que monseñor Tempier –xa

posto– aproveita a circunstáncia para estender a conde-

na (era o 1277) nada menos que a duascentas dezanove

teses máis. E a pouco de entrar o XIV, son Xan de

Xandun e un dos seus mestres (Marsílio de Pádua, que

fora reitor da universidade de Paris do 1312 ao 13) quen

deve deixar a cidade e buscar acougo en Nürenberg, ao

abeiro de Luís de Baviera.

Estes últimos ainda poden continuar ali o seu tra-

ballo, mais o exílio italiano de Boécio de Dácia fica afun-

dido no esquecemento, mentres o que se sabe do de

Sixério de Brabante é tráxico: un seu servinte e ama-

nuense, seica preso de fanática tolémia, asasina-o no seu

refúxio de Orvieto. Reaparece –daquela maneira– no

cuarto canto do Paradiso dantesco, entre os espíritos

sábios que se astreveron a viver «deducindo verdades

envexadas», e disque esta cita non foi indiferente para o

rexurdimento do interese moderno pola sua obra. Tal é a

vida da fama.

APRESENTADA NA GALIZA A CAMPAÑA DA CPT 

O 17 de Febreiro foi apresentada aos meios de

comunicación galegos a campaña que a Coordenadora

para a Prevención da Tortura pon en marcha con o fin

de conseguir que o Estado Español ratifique e execute o

Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura das

Nacións Unidas.

A Coordenadora, apoiada xa por mais de trinta

asociacións de defensa dos direitos fundamentais e as

liberdades públicas, ten previsto realizar actividades

orientadas a sensibilizar a sociedade sobre a importáncia

da ratificación deste Protocolo e recoller apoios à cam-

paña, tanto de organismos privados como de instituicións

públicas.
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Asi mesmo ten programadas diversas actividades

para comemorar o Dia Internacional Contra a Tortura: 26

de Xuño (dia de entrada en vigor da Convención contra

a Tortura de Nacións Unidas no ano 1987).

A COORDENADODRA NO PARLAMENTO

Os pasados dias 22 e 23, unha delegación da

Coordenadora mantivo as primeiras entrevistas con repre-

sentantes dos tres grupos do Parlamento Galego a fin de

analisaren conxuntamente a posibilidade de a Cámara

Galega apoiar activamente esta iniciativa. Apoio que,

segundo a Coordenadora, poderia comezar a materiali-

zar-se en tres primeiras actuacións:

– Instar o governo español a que ratifique de ime-

diato o Protocolo e inicie os trámites para o esta-

belecimento de un mecanismo de visitas aos

centros de detencion;

– Reclamar competéncias para a Comunidade

Autónoma en matéria de política penitenciária a

fin de poder estabelecer un mecanismo análogo

de ámbito galego;

– Integrar o persoal sanitário dos cárceres galegos,

na actualidade dependentes de Instituicións

Penitenciárias, no SERGAS, tal como se prevé na

Lei de Coesión e Calidade do Sistema Nacional

de Saúde (Disposición adicional sexta:

Transferéncia às comundidades autónomas dos

servizos e instituicions sanitárias dependentes de

instituicions penitenciárias).

Estas tres medidas serian un primeiro paso, afir-

ma a Coordenadora, no necesário proceso de abertura

dos lugares de reclusión ao controlo público. Medida

prioritária para prevenir calquer tipo de abuso pois,

como é ben coñecido, a opacidade destes espazos é un

dos factores determinantes para a comisión de delitos

de tortura.

Por outra parte, a delegación suxeriu aos repre-

sentantes dos diferentes grupos parlamentares estudaren

a posibilidade de as suas respectivas formacións incluíren

no programa eleitoral dos próximos comícios un aparta-

do relativo a medidas encamiñadas à prevención e erra-

dicación de todo tipo de torturas e tratamentos cruéis,

desumanos ou degradantes nos centros de retención de

persoas que existen en Galiza.

A CAMPAÑA EN PORTUGAL

A iniciativa da Associaçao contra a Exclusao e o

Desenvolvimento (ACED), tamén várias organizacións

portuguesas iniciaron recentemente os traballos para o

lanzamento da campaña pola ratificación e execución do

Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura. As

asociacións portuguesas teñen previsto realizar xestións

con as instituicións do seu país para instar o novo gover-

no a non demorar a ratificación do Protocolo e a posta en

marcha do mecanismo preventivo. Traballan, asi mesmo,

na elaboración de un programa de actos de información

e culturais que terá un momento importante o 26 de

Xuño (Dia Internacional contra a Tortura).

Na páxina da ACED pode encontrar-se resposta

mui clara e precisa a algunhas das perguntas que mais

frecuentemente nos facemos sobre as caracteristicas, as

posibilidades e os aspectos inovadores deste Protocolo.

Mais información: www.sociofonia.net/aced 

INDULTO PARA TRES SINDICALISTAS

As organizacións Movemento polos Dereitos Civís,

Xustiza e Sociedade de Galiza e Esculca (Observatório

para a Defensa dos Direitos e Liberdades) apresentaron o

pasado 12 de Xaneiro, perante o Ministério de Xustiza, a

petición de indulto para os traballadores de Lugo senten-

ciados a máis de 13 anos de cárcere e a multas que se

achegan aos 20.000 euros por participaren nun piquete

na greve xeral do 20 de Xuño de 2002.

As tres asociacións esperan agora entrevistar-se

con o Ministro de Xustiza a quen transmitirán a sua pre-

ocupación pola condena destes sindicalistas cuxo indulto

reclaman non só organizacións sindicais senón tamén

numerosas asociacións e persoas de outros ámbitos da

vida social galega.

Mais información: Esculca, nº 4, p. 10 (Prisión por

vulnerar os direitos dos traballadores)

XUIZO CONTRA AXENTES COMPOSTELANOS

O pasado 1 de Febreiro, tivo lugar en Compostela

a vista oral contra oito axentes municipais que foran

denunciados por unha falta de lesións a raiz dos feitos

acontecidos diante do Parlamento de Galiza o dia en que

se celebrava o primeiro pleno da Cámara para debater as

causas e consecuéncias do afundimento do Prestige.

OS FEITOS

Aquel 3 de Decembro de 2002, un grupo de unhas

trinta persoas, indignadas pola situación que se vivia no

país despois da catástrofe propiciada polas actuacións

dos governos galego e español, decidiron protestar paci-

ficamente às portas do Parlamento instalando un barco de

cartón, rodeado de chapapote recollido por elas mesmas
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na costa de Malpica, e despregando unha faixa con o

lema: “ESTE É O PRESTIXE DO GOVERNO GALEGO.

REBELEMO-NOS”. 

Entretanto, seis mulleres se encadeavan à porta do

Parlamento e outras seis, vestidas con o traxe que utiliza-

ran o dia anterior para recoller o chapapote, permanecian

sentadas con sardiñas petroleadas nas maos.

A concentración, que comezara às cinco da tarde,

rematou abruptamente as seis e meia con a carga de

axentes da Policia Nacional e Polícia Autonómica. A con-

secuéncia da agresión policial, seis manifestantes tiveron

que acudir ao Hospital Clínico e o dia seguinte, 4 de

Decembro de 2002, interpuxeron a correspondente

denúncia contra os axentes no Xulgado de Instrución nº

3 de Compostela.

O dia 9 de Decembro o Concello de Compostela e,

na sua representación a advogada Dª Esperanza Cobas

Prieto, compareceu nas dilixéncias abertas neste Xulgado

(DP nº 1749/02) como acusación particular por un delito

de danos contra as seis persoas que denunciaran os axen-

tes. Non, repare-se, contra as trinta que participaron no

acto senón unicamente contra as seis que apresentaron

denúncia. 

Como prova dese suposto delito, o Concello de

Compostela apresentou factura emitida pola Xefatura do

Servizo Municipal de Bombeiros de Compostela por un

total de 994,40 Euros (traballos de limpeza da via públi-

ca con nada menos que 200 litros de produto dispersan-

te e 8.000 litros de água a presión).

Despois de ser suspendido o 14 de Decembro de

2004 a causa de un erro xudicial, o pasado dia 1 de

Febreiro celebrou-se por fin a vista oral. 

PODERES PÚBLICOS E LIBERDADES

A conduta do Corporación Municipal de

Compostela, “desproporcionada e completamente alon-

xada dunha mínima sensibilidade democrática respeito

de manifestación lexítimas e necesárias da sociedade”, foi

criticada por numerosas persoas e asociacións, entre elas

Esculca, que se dirixiron por escrito ao Sr. Bugallo urxin-

do-o a retirar a denúncia do Concello.

Esculca, como asociación que vela pola salvaguar-

da dos direitos e liberdades públicas quer manifestar-lle a

sua reprovación à atitude da Corporación Municipal que

V. Preside e instá-la a retirar os cargos contra as seis per-

soas que denuncian teren sido agredidas por axentes das

Policías Nacionais e Autonómica o dia 3 de Decembro de

2002 cando exercian o seu lexítimo direito à liberdade de

expresión, nun momento en que eran millares as persoas

que en Galiza reclamavan información sobre o aconteci-

do e medidas urxentes para paliar os efeitos catastróficos

do naufráxio e posterior afundimento do Prestige.

O Concello de Compostela non atendeu estas

demandas e mantivo os cargos, decisión que o fiscal non

apoiou por non ter sido acreditada a autoria dos supos-

tos danos. Sumou-se, iso si, o fiscal à petición do advo-

gado das seis persoas que denunciaron os axentes por

agresión.

PROCESADO POR AGRESIÓNS

O 22 de Febreiro celebrou-se en Pontevedra o

xuízo contra J.P.L., correspondente de GalizaLivre, acu-

sado de un delito de “atentado contra axentes da autori-

dade” en Decembro de 2002, cando cobria para o portal

independentista a información dun acto reivindicativo en

Silleda.

Os axentes, que manifestaron non entender gale-

go, denuncian ter sido obxecto de agresión múltipla por

parte do imputado ao se resistir este à detención. No

entanto, J.P.L., afirma que o agredido foi el, extremo que

corroboran as testemuñas presenciais chamadas a decla-

rar na vista pública.

Segundo o testemuño destas persoas, J.P.L. foi imo-

bilizado no chao polo axente Fernando Muñiz, o que

teria permitido aos axentes mallaren nel insistentemente.

O xuízo ficou visto para sentenza despois de a

xuíza non admitir novas testemuñas presenciais nen

alguns documentos gráficos que, segundo a defensa,

reforzarian a versión de J.P.L. A petición do fiscal é de

ano e meio de prisión e 1.032 euros en conceito de “aten-

tado”, indemnizacion a Martínez Casado (o outro axente)

e duas faltas de “lesions”.

CENSURA INFORMATIVA

Despois de admitir a trámite a Petición do

Movemento polos Dereitos Civis en relación con a censura

informativa sobre o 11-M ao considerar que incide no

ámbito de actividades da Unión, a Comisión de Peticións

da UE decidiu que esta non será estudada por non estar,

a Comisión, “en disposición de abordá-la a fondo”.

Esta é a segunda vez que o Movemento polos

Dereitos Civis vé como a Comisión de Peticións do

Parlamento Europeu admite a trámite unha petición sua e

despois non investiga os feitos denunciados. A primeira,

relacionada con a censura informativa sobre a catástrofe

do Prestige, foi admitida a trámite o 4 de Novembro de

2003 para despois a própria Comisión decidir inibir-se

por non estar en condicións de reclamar responsabilida-

des ao Governo Español ao non ter ratificado este a

directiva europea correspondente.

O Movemento polos Dereitos Civis enviou unha

solicitude aos Parlamentários da Comisión das Liberdades

e dos Direitos dos Cidadáns, da Xustiza e dos Asuntos

Internos elexidos no Estado Español para que acumulen

12



as duas peticións con o Relatório 2003/2237 desta

Comisión, en que se analisa a situación da liberdade de

expresión e información na UE, ao tempo que reclamou

ao Ombudsman que obrigue a Comisión de Petición a

cumprir a sua función de dar a saída oporturna à petición

admitida a trámite.

REGULAMENTO DA LEI PENAL DO MENOR

O Tribunal Supremo admitiu a trámite o recurso

interposto por cento cincuenta organizacións sociais o

pasado 29 de Outubro contra o novo Regulamento que

desenvolve a Lei Penal do Menor, que entrará en vigor o

1º de Marzo.

“Esta norma, que regula principalmente o rexime

de vida dos menores infractores nos Centros de Reforma,

e que deve desenvolver a Lei existente, respeitando-a,

obvia toda referéncia ao carácter educativo e formativo

dos menores previsto na Lei”, afirman estas asociacións,

que entenden asi mesmo que o regulamento “impedirá a

reinserción dos nenos internados” na medida en que con-

tén “unicamente unha visión sancionadora” da situación

destas persoas.

PROPOSICIÓN NON DE LEI

Igual opinión negativa merece este Regulamento

ao Grupo Parlamentário Mixto do Congreso dos

Deputados que formulou, a instáncia de Olaia Fernandez

Davila, unha Proposición non de Lei para o seu debate

en Comisión. No texto da Proposición salienta-se a posí-

vel vulneración de direitos fundamentais:

Entre os preceitos mais criticados destacamos en

particular o Art.55, que autoriza claramente o uso da vio-

léncia física e psicolóxica contra os menores ao estabele-

cer como medida disciplinária o isolamento do ou da

menor durante 22 horas ao dia durante 7 dias prorrogá-

veis, e a utilización de defensas de goma, suxeición mecá-

nica e contención física persoal. 

Este preceito supón a vulneración integral dos

direitos fundamentais estabelecidos na nosa Carta Magna

e das Regras das Nacións Unidas para a protección das

persoas menores privadas de liberdade, regras que, no

ponto 67, sinalan textualmente: “Son estritamente proibi-

das todas as medidas disciplinárias que constituan trata-

mento cruel, desumano ou degradante, incluídos os cas-

tigos corporais, a reclusión en cela escura e as penas de

isolamento ou de cela solitária, asi como calquer outra

sanción que poda pór en perigo a saúde física ou mental

da persoa menor”. Asi mesmo se estabelece, punto 65 das

citadas Regras, que “deverá proibir-se o recurso a instru-

mentos de coerción e à forza con calquer fin, sendo proi-

bido ao persoal portar e utilizar armas. 

...

O texto completo da Proposición pode ler-se en:

www.esculca.org.

RECOMENDACIÓNS AO GOVERNO ESPAÑOL

Human Rights Watch acaba de publicar un exten-

so relatório sobre a situación das persoas que foron pre-

sas no Estado Español a seguir os atentados do 11-M:

Sentando ejemplo? Las medidas anti-terroristas en

España.

A coñecida organización de direitos humanos mos-

tra neste documento a sua preocupación polas condi-

cións en que se encontran estas persoas e os abusos a

que presumivelmente foron submetidas durante o tempo

de detención incomunicada e posterior reclusión en celas

de isolamento. A asociación humanitária lembra que a

vulneración dos direitos das persoas presas en aplicación

da lexislación anti-terrorista española foi xa denunciada

en numerosas ocasións polos mais importantes organis-

mos internacionais (Comité de Direitos Humanso e

Relator das Nacións Unidas) e por prestixiosas organiza-

cións non governamentais (Amnistia Internacional,

Organización Mundial contra a Tortura, etc.), e fai unha

série de Recomendacións ao governo español, instando-

o a tomar medidas urxentes para evitar que eses direitos

continuen sendo vulnerados nas comisarias e cárceres do

estado. 

Neste mui documentado relatório, Human Rights

Watch descobre o lado oculto das actuacións policiais e

judiciárias. Descreve a desinformación –cando non aber-

ta cumplicidade con os aspectos mais obscuros destas

actuacións– dos advogados do turno de ofício, a indife-

renza dos organismos encarregados de velar polo res-

peito dos direitos fundamentais (a Oficina del Defensor

del Pueblo, por exemplo), a negativa dos máximos res-

ponsáveis do estado a admitir as reiteradas denúncias

dos organismos internacionais (Fiscal Xeral do Estado),

etc. etc.

O relatório completo pode ler-se en: www.hrw.org 

CONTRA A CRIMINALIZACIÓN DE IDEIAS

Perante a grande alarma que provoca en meios

xurídicos o iminente início das vistas orais dos proce-

sos coñecidos como 18/98 e posteriores, instruídos

contra persoas e organizacións sociais e políticas vas-

cas, un nutrido grupo de xuristas de diferentes países

e asociacións (entre elas Esculca), constituiu-se o pasa-

do 15 de Febreiro en Comisión Internacional de

Xuristas contra a Criminalización de Ideas en Euskal

Herria. 
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O elevado número de persoas afectadas (mais de

duascentas cincuenta), o volume dos sumários (centena-

res de tomos), a gravidade das penas que se solicitan asi

como os direitos, liberdades e garantias procesuais afec-

tadas, as implicacións político-sociais dos mesmos e os

preocupantes indícios de se teren vulnerado direitos fun-

damentais nas actuacions praticadas até o momento

(direitos de asociación, de opinión e expresión, de libre

designación de advogado, de inviolabilidade do domicí-

lio, etc.etc.), están na base desa alarma a que fai referén-

cia o grupo de xuristas que agora se constitui en comi-

sión para velar polo respeito dos direitos e liberdades

fundamentais das persoas procesadas. 

A Comisión está formada por Judith Berkam

(Puerto Rico), Silke Studzinsky (Alemaña), José Manuel

Hernández (España), Marcel Bosonnet (Suíza), Augusto

Gil Matamala (Cataluña), Lionel Rivero (México), Cynthia

Irvin (EE.UU.), Maria Luisa Daddabbo (Itália), Guillermo

Presa Suárez (Galiza), Grec Nott (Sul África).

Mais información sobre o Expediente 18/98:

Esculca nº 7, pp. 8-10 (“Proceso à esquerda abertzale”) e

www.esculca.net. Sobre a Comisión Internacional e o

desenvolvimento das vistas públicas: www.ehwatch.org 

CENTENARES DE PERSOAS À BEIRA DA MORTE 

A Rede de Asociacións do Norte de Marrocos

–Chabaka– e a Asociación Pro Derechos Humanos de

Andalucía –APDHA– despois de visitaren o 20 de

Febreiro a zona de Beniunesh, no lado marroquino da

fronteira con Ceuta, e constataren as graves violacións

dos direitos humanos que se están producindo, fixeron

un apelo urxente aos governos español e marroquino e

às instituicións humanitárias internacionais para que

sexan tomadas de imediato medidas que impidam unha

catástrofe humanitária.

Sobre o próprio terreno puderon comprovar que

centenares de persoas de orixe africana –que abran-

xian a homes, mulleres e nenos–, os cais procuravan

encontrar acollida en território europeu, están à beira

da morte xa que a policia marroquina os impede de

acederen a comida e água. Estas persoas, algunhas

delas feridas, están a ser hostilizadas implacavelmente

e impedidas de se lavaren, alimentaren ou abrigaren da

chúvia.

As que son detidas son sistematicamente enviadas

à fronteira arxelina, onde CHABAKA e APDHA puderon

confirmar que tamén existe unha situación extremamen-

te grave que xa provocou várias mortes por frio ou

fame.

Fruto desta desumana situación producen-se

numerosas tentativas de entrar à desesperada en Ceuta

saltando valados de arame que ultrapasan os seis metros

de altura. Tentativas que son rexeitadas polas forzas de

orde españolas.

CHABAKA e APDHA lamentan que a colaboración

hispano-marroquina no capítulo das migracións se tradu-

za nesta violación intolerável dos direitos humanos. Por

iso peden a ambos os governos o cesamento imediato da

persecución e a acollida humanitária destas persoas.

En todo o caso, chaman às instituicións internacio-

nais a interviren con carácter urxente para deter este

drama e esixir respeito da dignidade das persoas e os

direitos humanos.

Mais información: www.apdhg.org

PENA DE MORTE NA UE

Duas das “Explicacións sobre a Carta dos Direitos

Fundamentais” (Declaracións Anexas à Acta Final da

Conferéncia Inter-governamental de 13 de Outubro de

2004), que contrarian abertamente a expresa proibición

da pena de morte recollida no Artigo 62 do Tratado para

o estabelecimento de unha constituición europea, pro-

vocaron a alarma e indignación de numerosos colectivos

de defensa dos direitos das persoas e as liberdades

públicas.

Artigo II-62

1. Toda persoa ten direito à vida 

2. Ninguén poderá ser condenado a pena de morte

nen executado.

Explicación 3, a)

A morte non se considerará inflixida con infracción

do presente artigo cando se producir como consecuéncia

de un recurso à forza que sexa absolutamente necesário:

a) en defensa de unha persoa contra unha agresión

ilexítima;

b) para deter unha persoa conforme o direito ou

para impedir a evasión de un preso ou detido legal-

mente;

c) para reprimir, de acordo con a lei, unha revolta

ou insurrección.

Explicación 3, b)

Un Estado poderá prever na sua lexislación a pena

de morte por actos cometidos en tempo de guerra ou

perigo de guerra; esta pena somente se aplicará nos casos

previstos pola citada lexislación e de acordo con o que

ela dispuxer.

A contradición non é visível no texto do Tratado

que repartiu o Governo antes de se celebrar o referén-

dum por non se incluíren nel Protocolos, Anexos e

Declaracións. Auséncia que foi, loxicamente, interpretada

como censura informativa.
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DOBRE INXUSTIZA 

A Amnistia Internacional fixo público o pasado dia

3 de Decembro o seu relatório España, acabar con a

dobre inxustiza. As vítimas de tortura e maus tratos non

son indemnizadas, onde denuncia a impunidade de que

parecen gozar os funcionários responsáveis de tortura e

maus tratos asi como a auséncia de medidas eficaces para

resarcir as vítimas. 

A organización internacional chegou a esta con-

clusión despois de examinar 450 sentenzas ditadas por

tribunais españóis entre os anos 1980 e 2004 e de anali-

sar en profundidade 95 destas sentenzas. A maioria son

firmes e condenatórias, ainda que nalguns casos os res-

ponsáveis foron absolvidos por teren prescrito os delitos,

por non teren sido identificados os culpáveis directos ou

por outros motivos. 

De entre os condenados –vários deles reinciden-

tes– houvo alguns que beneficiaron de indultos, outros

–tamén condenados ou con procesos pendentes– conti-

nuaron exercendo o seu lavor en postos que esixian pro-

tección dos direitos humanos, alguns foron premiados. 

PROCESOS INTERMINÁVEIS

Do total de sentenzas firmes do Tribunal Supremo

analisadas, aproximadamente o 40% corresponde a pro-

cesos que duraron entre 5 e 10 anos; o 27% entre 10 e 15

anos e un 16% entre 15 e 20 anos. Só o 16% das senten-

zas examinadas neste relatório foron emitidas nun prazo

inferior aos 5 anos. Poucas foron as que impuxeron con-

denas superiores ao mínimo estabelecido na lexislación

española para o ingreso en prisión.

Os xuíces, ao fixaren as indemnizacións, toman

como instrumento orientativo o baremo da Lei de Uso e

Circulación de Veículos de Motor. Unha norma en que

non se teñen en conta os danos morais. Por iso, entre os

casos examinados ao 80% das vítimas correspondeu unha

indemnización inferior a 3.000 euros. Ora, o mais signifi-

cativo é que aproximadamente ao 30% foron concedidas

indemnizacións inferiores aos 600 euros, despois de lon-

gos anos de espera. 

O relatório denuncia falta de vontade política para

facer frente a esta prática vil. Cando é responsável subsi-

diário, o estado costuma recorrer as sentenzas en vez de

responder às suas obrigacións de maneira imediata e, nas

escasas ocasións en que o governo español pagou as

indemnizacións, estas chegaron às vítimas uns 15 anos

despois de acontecidos os feitos que deron lugar à

denúncia. Todos os governos españois tenderon a negar

a existéncia de casos de tortura. Cando se trata de perso-

as detidas en rexime de incomunicación, atribuen as

denúncias a unha estratéxia destas persoas para minaren

a credibilidade das autoridades, cando a tortura ou maus

tratos son denunciados por persoas pertencentes a mino-

rias étnicas, negan tratar-se de unha prática estendida e

con componente racial. 

Mais información: www.esculca.net. O relatório

completo pode ler-se en: www.es.amnesty.org. 

TRIBUNAL MUNDIAL SOBRE O IRAQUE

Na Tradición do Tribunal Russell sobre a guera do

Vietname, en 2003 foi constituído o Tribunal Mundial

sobre o Iraque (TMI) con o propósito de investigar os cri-

mes perpetrados contra o povo iraquiano.

A Audiéncia Final do Tribunal terá lugar en

Istambul en Xuño deste ano, despois de se teren cele-

brado numerosas sesións en diversas capitais: Londres

(Abril de 2003 e Febreiro de 2005), Bombain (Xaneiro de

2004), Copenhaga (Marzo de 2004), Nova Iorque (Maio e

Agosto de 2004), Hiroxima (Outubro de 2004), Estocolmo

(Novembro de 2004), Roma (Decembro de 2004), Corea

do Sul (Decembro de 2004), Lisboa (Febreiro de 2005), O

Cairo (Febreiro de 2005), Xénova (Marzo de 2005),

Barcelona (Maio de 2005)

Con estas audiéncias o TMI pretende:

– Informar o público sobre os crimes contra a paz,

crimes de guerra e crimes durante a ocupación;

– Informar o público das motivacións da agresión

e da tea de mentiras divulgadas polos agresores;

– Acusar os autores e os cúmplices dos crimes

cometidos contra o Iraque;

– Fortalecer o movimento mundial pola paz e con-

tra a guerra.

Loreta Napoleoni, Modern Jihad. Tracing the

Dollars Behind the Terror Networks (2003)1

Oferece unha perspectiva inédita: o terrorismo

islámico, afirma, non é relixioso, senón económico.

Ao longo dos últimos 50 anos, ven dicer a autora,

o domínio económico e político de Ocidente obstaculi-

zou a expansión dunha economia emerxente e dunha

forza financeira existente no mundo musulmano. Esta

forza estabeleceu alianzas con grupos armados islamistas

e con líderes relixiosos da liña mais dura, dentro dunha

campaña que persegue liberar os países musulmanos da

influéncia ocidental –e da sua economia hexemónica

(banqueiros e comerciantes)– asi como dos dirixentes oli-

gárquicos orientais. Deste xeito foron perfilando-se, por

meio dos grupos armados, antes frecuentemente utiliza-

15

BIBLIOTECA ......



16

dos e financiados en benefício próprio por Ocidente, “estados

embrión” dentro dos próprios Estados. 

Na aldea global da economia internacional, algunhas partes da

“nova economia do terror”, inevitavelmente interaccionan con as eco-

nomias dos países ocidentais: blanqueo, empresas legais dirixidas por

organizacións armadas, organizacións benéficas son somente alguns

dos vínculos existentes entre ambos os sistemas. Napoleoni descreve

minuciosamente como as instituicións financeiras ocidentais reciclan a

maior parte dos cartos xerados pola economia ilegal (tráfego de armas,

drogas, etc).

O texto articula-se en tres partes: 1ª. “Os anos da guerra fría: a

dependéncia económica do terror”; 2ª. “A nova orde económica”; 3ª.

“A nova economia do terror”, e nelas van aparecendo as fontes de

financiamento das mais diversas organizacións, en concreto e polo

miúdo.

Como nas cruzadas, a relixión resulta xogar un papel non mais

que instrumental para recrutamento de efectivos; a verdadeira forza

impulsora seria a economía, a “nova economia do terror”.

1. Hai tradución española: Yihad. Cómo se financia el terrorismo en la nueva

economía, Ed.Tendencias, 2004.
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