
EsCULcA

( (

O
B

S
E

R
V

A
T

Ó
R

I
O

 
P

A
R

A
 

A
 

D
E

F
E

N
S

A
 

D
O

S
 

D
I

R
E

I
T

O
S

 
E

L
I

B
E

R
D

A
D

E
S

 
B
O
L
E
T
Í
N
 
N
º
 
1
2

e
s
c
u
l
c
a
@
e
s
c
u
l
c
a
.
n
e
t
 
 
 
w
w
w
.
e
s
c
u
l
c
a
.
n
e
t
 
 
 
a
p
t
d
o
 
c
o
r
r
e
o
s
 
2
1
1
2
.
3
6
2
0
8
 
V
I
G
O

Apresentación
Neste primeiro número do ano 2006, en que introducimos

algunhas modificacións na maquetación que procuran facilitar a leitu-
ra do noso boletin, no apartado EsCULcA damos notícia de diversas
actividades en que participou a nosa asociación: as Xornadas organi-
zadas en Barcelona pola Coordenadora para a Prevención da Tortura
os dias 3 e 4 de Febreiro, as entrevistas que EsCULcA mantivo con os
diferentes grupos do Parlamento galego para instá-los a adoptaren
medidas penitenciárias que garantan o respeito dos direitos das perso-
as internas nos cárceres galegos, as conferéncias celebradas en Com-
postela e Ourense sobre o macro-sumário 18/98, a asisténcia ao xantar
en comemoración do 150 aniversário do Banquete de Conxo e as duas
denúncias apresentadas pola nosa asociación (pola revelación de
dados persoais de persoas reclusas e pola morte de Diego Viña Cas-
tro, detido nas dependéncias da Guardia Civil de Arteixo).

Na sección Análises e Relatórios, incluímos o texto que nos
envia o Movemento polos Dereitos Civis sobre a vídeo-vixiláncia en
Compostela e en Documentos a Proposta para unha Carta da Laici-
dade que promove o movimento Europa e Laicidade.

No apartado de Notícias damos conta, entre outras cousas, da
tomada en consideración da “Proposición de lei de iniciativa lexislati-
va popular para a protección, a conservación e a mellora dos rios gale-
gos”, das xestións do Movemento polos Dereitos Civis para que se
axilice a tramitación de unha normativa que permita exercer o direito
de aceso à información en poder das instituicións galegas e a sua
denúncia por axentes da Polícia Nacional teren supostamente vulnera-
do a Lei de Protección de Dados,  da negativa do Consello de Europa
a desclasificar documentos sobre as suas reunións con representantes
dos EUA, da operación Camolin, da denúncia apresentada por 14
colectivos contra a Reforma da Lei Penal do Menor, etc. 

Transcrevemos tamén un extracto do documento do Congreso
estado-unidense onde se enumeran os buques que formaron parte do
Gupo de Combate Theodore Roosvelt en que figura a fragata españo-
la Álvaro de Bazán.asi como excertos da Acta da reunión celebrada en
Atenas o 22 de Xaneiro de 2003  entre representantes da UE e os EUA
no decurso da cal se acordou “intensificar o uso das instalacións de
tránsito europeas para facilitar a repatriación de criminais/estranxeiros
inadmisíveis” e incluímos duas notas sobre sendas resolucións en
casos de reivindicación de recoñecimento do direito dos funcionários
à liberdade de pensamento e acción en matéria relixiosa.

Finalmente en Biblioteca sugerimos a leitura do estremecedor
libro de Alfred W. McCoy A Question of Torture: CIA Interrogation,
from the Cold War to the War on Terror onde o autor explora as raíces
dos escándalos de Abu Ghraib, Bagram e outros centros de detención
dos EUA e anunciamos a próxima publicación de un novo libro de
John Pilger (Freedom Next Time), obra en que o autor desvela a cen-
sura que se exerce sobre a información relativa a numerosos conflitos
que, despois de teren ocupado durante un tempo as primeiras páxinas
de todos os xornais, ficaron relegados ao siléncio e ao esquecimento
mediático.



Con a presenza de importantes expertos internacio-

nais (Mark Thompson, Theo van Boven, Eric Sottas, Jimé-

nez Villarejo, etc.) e a asisténcia de numeroso público

-unha média de 400 persoas en cada sesión-, a Coordena-

dora para a Prevención da Tortura celebrou en Barcelona,

Bilbo e Madrid, entre os dias 3 e 8 de Febreiro, unhas xor-

nadas de traballo en que se analisou a situación no Estado

español e se instou o Governo a ratificar de imediato o

Protocolo Facultativo da ONU. 

No decurso destas xornadas, que en Barcelona con-

cluíron o dia 4 con unha asemblea da Coordenadora e a

leitura de un Comunicado Final, celebraron-se diversas

conferéncias de prensa e o ex-Relator da ONU ainda

encontrou tempo para se entrevistar con representantes

institucionais (Valedor do Povo, Presidente do Senado,

etc.) e manter vários encontros de traballo con as Asocia-

cións que forman a plataforma unitária.
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ESCULCA .................

XORNADAS DE BARCELONA

COMUNICADO FINAL DA COORDENADORA PARA A PREVENCIÓN DA TORTURA (CPT) 

A ratificación e aplicación do Protocolo Facultati-

vo da ONU é un paso necesário para avanzar na pre-

vención da tortura. 

A persisténcia da tortura no Estado español mani-

festa-se nas denúncias e testemuños daquelas persoas

que a sofreron directamente. O Relatório da Coordena-

dora para a Prevención da Tortura (CPT) mostra que 800

persoas denunciaron ter sido torturadas no ano 2004, e

que entre os anos 2001 e 2004 foron imputados 227

membros das forzas de seguranza en delitos relacionados

con a prática da tortura. Muitas outras torturas e maus tra-

tos non foron denunciados e noutros casos os agresores

beneficiaron da impunidade que envolve a prática da tor-

tura no Estado español. 

Perante a gravidade da situación, a sociedade civil,

seguindo as recomendacións do Relator da ONU para a

Tortura, asumiu a responsabilidade de criar un espazo

público de propostas e debate de fórmulas para prevenir

esta prática aberrante. 

Por outra parte, a CPT quer asi mesmo denunciar

que o Estado español non tivo en conta nengunha das

recomendacións do Relatório que en 2004 elaborou o

responsável da ONU e non tomou as medidas aí reco-

mendadas, entre outras: 

• A supresión do rexime de incomunicación e isola-

mento (R66). 

• A elaboración de un plano xeral para impedir e

suprimir a tortura (R65). 

• A investigación imediata e eficaz das denúncias e

relatórios de torturas e maus tratos (R69). 

• O resarcimento e reparación das vítimas da tortura

(R70). 

• A ratificación e aplicación do Protocolo Facultativo

(R73). 

As 37 asociacións que formamos a Coordenadora

para a Prevención da Tortura asumimos o repto de orga-

nizarmos estas xornadas e convidamos ao debate o Sr.

Theo van Boven, ex-Relator da ONU para a tortura e res-

ponsável, xunto con outros expertos estatais e internacio-

nais, da elaboración daquelas recomendacións.Valoramos

mui positivamente a asisténcia de aproximadamente 400

persoas neste encontro xa que a sua presenza pon de

manifesto a grande preocupación da sociedade civil

perante este problema e o interese en traballar para a apli-

cación do Protocolo Facultativo. 

As organizacións que integramos a CPT entende-

mos a luita contra a tortura como unha luita contra o terro-

rismo de estado e queremos que este sexa un primeiro

paso no compromiso para a sua total supresión. 

Suso Sanmartim



Estou realmente encantado de poder dirixir-me a un

público tan numeroso, sobretodo porque participei en

charlas denunciando a tortura en que non havia ninguén a

non ser os organizadores, e convoquei conferéncias de

prensa a que non acudiu nengun representante dos meios.

Por iso, cando coñecin o tema da comunicación que

correspondeu à asociación EsCULcA, a verdade é que non

me produciu grande entusiasmo, pois a miña valoración a

respeito do contributo da sociedade para a erradicación da

tortura non é precisamente optimista, xa que, afora as per-

soas ou colectivos directamente afectados por estas práti-

cas (vítimas, familiares, asociacións de apoio, etc.), e tamén

aquelas persoas que actuan en base a princípios éticos mui

sólidos, non detecto un excesivo interese no asunto. E non

é só que se evite falar do tema senón que inclusivamente

se nega a sua existéncia cando é denunciado, ou, cando se

produz algun escándalo ou condena, é atribuído à actua-

ción isolada de funcionários concretos, rexeitando-se a

ideia de poder tratar-se dunha prática xeneralizada e, afir-

mo, sistemática. .

E isto coñezo-o por própria experiéncia, pois das

múltiplas denúncias que como advogado levo interposto

por abusos e maus tratos en prisión e durante detencións,

apenas se conseguiu resultado positivo nunha única oca-

sión, con a condena de catro axentes da polícia local de

Vigo por detención ilegal e lesións a un cidadán senega-

lés. Axentes que foron indultados o pasado 16 de Decem-

bro polo Governo e, desde a semana pasada, foron

reitegrados aos seus postos de traballo, patrullando agora

armados polas ruas da miña cidade.

Unha reflexión similar produce-me o feito de Guan-

tánamo continuar existindo hoxe en dia, sobretodo cando

a determinada altura parecia que ia ser posível a sua eli-

minación grazas à presión internacional e dos grupos

defensores de direitos humanos de Estados Unidos, per-

dendo-se despois, do meu ponto de vista, unha boa opor-

tunidade pola escasa mobilización social conseguida.

TORTURA E SOCIEDADE

No entanto, alguén me fixo ver que talvez este

rexeitamento e negación teñan a ver con a repulsa que a

tortura produz nas consciéncias e, sobretodo, con a falta

de visibilidade social de tais práticas, que se realizan na

clandestinidade dos esgotos do estado e que, cando a tor-

tura se torna visível, produce-se a reacción social. .

Un exemplo disto poderia ser o escándalo, que

algun compañeiro calificou mesmo de vitória moral, da

difusión das fotografias das torturas realizadas na prisión

de Abu Ghraib e a conseguinte socialización do rexeita-

mento destas práticas, o cal conecta directamente con o

papel dos meios de comunicación, desenvolvido na ante-

rior comunicación, e cuxa intervención é basilar para

publicitarmos a sua existéncia e conseguirmos o seu repú-

dio e, deste xeito, prevenirmos a sua aplicación. .

Porque, embora eu crea que a tortura e o abuso son

consubstanciais ao exercício do poder e que a sua prática

é constante inclusive nas democracias avanzadas, tamén é

verdade que o estado de direito e os acordos e instrumen-

tos internacionais, con os controlos que conlevan, dificul-

tan a sua prática. Mais tamén, e iso é o que me interesa

salientar, esta limitación na prática da tortura produce-se

cando a sociedade está verdadeiramente conscientizada do

problema, como aconteceu en determinados momentos

históricos. Por exemplo na época da Ilustración con o Mar-

qués de Beccaría e outros, momento en se situa a orixe da

consciéncia social contra a tortura pois antes os suplícios

non só eran legais senón que se praticavan en público e

nesa altura pasaron a ter de ser praticados na sombra e sob

ameaza de persecución penal. Ou no tardo-franquismo,

cando nun momento dado (anos 75 a 77) as torturas aos

detidos diminuíron pola incerteza da situación política e o

temor à reacción social, especialmente sensibilizada e mili-

tante (ainda que depois se reactivaron cando os torturado-

res comprovaron que a transición non ia pedir contas a

ninguén).

TORTURA E PODER

Mais non só é que as torturas se intensifiquen cando

se reduz a presión social, senón que, cando estas saen à

luz, o poder trata sempre de as xustificar, como acontece

nestes momentos con as normas que se producen nos

EE.UU. para regular a forma de torturar, ou as que desde

hai tempo vigoran en Israel, que outra cousa non son mais

do que unha tentativa de lexitimar a tortura polo vello adá-

xio de o fin xustificar os meios, afirmando-se que é un

método de averiguación da verdade para se evitaren males

maiores. Embora tamén a expliquen outras veces como un

castigo para os inimigos do estado e, mesmo sen o dice-

ren en voz alta, como método de “prevención xeral” que

proclama à populación que o medo a ser torturada ten

base real. .

A utilización de termos bélicos para descrever os

fenómenos delitivos (guerra ao terrorismo, guerra ao

narco-tráfico, etc.) responde ao resurximento da teoria

coñecida como direito penal do inimigo, iniciada por Carl

Schmidt, ideólogo xurídico do rexime nazi (que, por certo,

visitou o Estado español na década de 50 e foi recebido e

homenaxeado por quen na altura era Ministro, Sr. Fraga Iri-

barne) e reactivada agora polo xurista, tamén alemán,

Gunter Jackobs. Teoria que, basicamente consiste en afir-
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PARTICIPACIÓN DA SOCIEDADE NA ERRADICACIÓN DA TORTURA1.

1.- Texto da comunicación que Guillermo Presa Suárez, Vice-Presidente de EsCULcA, apresentou nas Xornadas de Barcelona.



mar que aquel que se considere atenta contra a seguranza

do Estado non é un delincuente, senón un inimigo, e con-

tra el non valen as regras do direito senón as da forza, teo-

ria que foi introducindo-se insidiosamente nos

ordenamentos xurídicos, producindo a xeneralización de

normas penais e procesuais excepcionais que, como saben

ben os vascos, propician a prática de torturas. A maiores,

estas medidas excepcionais enraizaron nas práticas, conta-

minando os procesos normais, criando centros de poder

alleos a todo controlo (como pode ser a Dirección Xeral

da Guarda Civil) e, sobretodo, desenvolvendo unha incul-

tura policial que só atende à eficácia e seguranza, e non ao

respeito das regras.

TORTURA E ESTADO DE DIREITO

Con isto esquece-se que o estado de direito real-

mente é socavado cando non se respeitan os meios, quer

dicer, as regras e as formas, en definitivo, as garantias do

proceso, pois a razón xurídica do estado de direito non

coñece de amigos nen de inimigos, senón de culpáveis e

inocentes, e non admite que as regras podan ser dobrega-

das cada vez que convén, que podan mudar-se ou substi-

tuíren-se à vontade, pois iso produz non a faléncia de un

ou mais princípios, senón do valor mesmo dos princípios,

na medida en que se demonstra estes princípios seren fle-

xíveis e, portanto, caso de ser necesário, prescindíveis.

Quer dicer, converten-se en non princípios. .

Portanto, a luita contra a tortura transcende dos

direitos humanos individuais, que evidentemente concul-

ca, até as garantias e liberdades públicas, e esa importán-

cia fai con que sexa imprescindível, agora mais que nunca,

cando a tortura pretende abandonar esa clandestinidade

para se tornar pública e legal, estender socialmente a sen-

sibilidade perante a infámia, e a este obxectivo han ir diri-

xidas estas Xornadas, donde deven sair iniciativas xerais e

concretas para expandirmos socialmente esa sensibilidade

anti-tortura, para explicar que tolerarmos a tortura signifi-

ca facermo-nos cúmplices dela. 

A ratificación do Protocolo Facultativo que nos trae

aquí é unha ocasión inigualável para tirarmos da marxina-

lidade a luita contra a tortura, e devemos aproveitá-la para,

através dos meios de comunicación e do traballo das aso-

ciacións e indivíduos, xerarmos esa presión social que con-

trarie a nova ofensiva totalitária que nos ven en cima. .

O feito de esta sala estar agora chea, a estas horas

da tarde, e ter estado igualmente ateigada durante a sesión

da mañá, devolve-me un certo optimismo sobre a capaci-

dade de reacción da sociedade, imprescindível para a erra-

dicación da tortura..”

Barcelona a 3 de Febreiro de 2006 
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a) Instar o governo español a ratificar de imediato o

Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortu-

ra da ONU e a pór en funcionamento sen demora

os mecanismos de prevención da tortura que están

previstos nesta normativa.

b) Estabelecer en Galiza, e dotar dos meios necesários,

un mecanismo das mesmas características e atribui-

cións, con competéncias no território galego, con-

tando para a sua posta en funcionamento e

posterior actuación con a participación das asocia-

cións de defensa dos direitos fundamentais e as

liberdades públicas. 

c) Asumir a administración autonómica as competén-

cias en matéria de prisións, o que redundaria nunha

mellor coordenación con as competéncias xa asu-

midas en servizos sociais. Se non houver previsión

estatutária, haveria que incluir este asunto na refor-

ma do Estatuto.

d) Instar a asunción polo SERGAS da atención primá-

ria intra-penitenciária en conformidade con o que

estabelece a disposición adicional sexta da Lei de

Coesión do Sistema Nacional de Saúde do 2003 que

entrou en vigor o 30 de Maio de 2003.

Como facilmente se comprova, o prazo de 18 meses

conferido pola lei para esta transferéncia hai mais de un

ano que foi ultrapasado. Trata-se portanto de competén-

ESCULCA NO PARLAMENTO

Entre os dias 20 e 28 do pasado mes de Xaneiro,

unha representación de EsCULcA mantivo entrevistas con

responsáveis dos diferentes grupos do parlamento galego

para transmitir-lles a sua preocupación pola situación en

que se encontran as persoas internas en centros peniten-

ciários galegos e a necesidade de tomar medidas que

garantan o pleno respeito dos direitos destas persoas. Os

tres grupos comprometeron-se a tratar de imediato este

problema e estudar a posibilidade de se adoptaren as

medidas requeridas por EsCULcA.

PROPOSTAS DE POLÍTICA PENITENCIÁRIA
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cias que a administración autonómica deveria estar xestio-

nando desde hai tempo 

Disposición adicional sexta.Transferéncia às comu-

nidades autónomas dos servizos e instituicións sanitárias

dependentes de instituicións penitenciárias  

Os servizos sanitários dependentes de instituicións

penitenciárias serán transferidos às comunidades autóno-

mas para a sua plena integración nos correspondentes ser-

vizos autonómicos de saúde.

Para tal efeito, no prazo de 18 meses desde a entra-

da en vigor desta lei e mediante o correspondente real

decreto, procederá-se à integración dos servizos sanitários

penitenciários no Sistema Nacional de Saúde, conforme o

sistema de traspasos estabelecidos polos estatutos de auto-

nomía.

Cumpre pois instar nas Comisións Mixtas Estado-

CC.AA. a redacción do DECRETO DE TRANSFERÉNCIA,

pondo especial énfase nas bases do desenvolvimento da

asisténcia sanitária penitenciária que poderán afrontar as

CC.AA. É importante ter en conta que, para a integración

ser efectiva, a transmisión de competéncias non deverá

limitar-se ao “capital humano” senón que deverá incluir a

posibilidade de cada Comunidade Autónoma deseñar o

seu próprio modelo sanitário. Modelo en que non se con-

templará a construción de centros de saúde internos ou

anexos aos cárceres e para uso exclusivo das persoas pre-

sas, pois é precisamente para as integrar no rexime xeral

que se transferen estas competéncias.

e) Recuperar de imediato o controlo e xestión dos cen-

tros de menores, reincorporando-os definitivamente

à rede pública. 

En Galiza hai vários centros de menores de xestión

privada e polo menos un deles, o de Ourense, é de cum-

primento de medidas de reforma. Segundo todos os indí-

cios este centro é ainda  xestionado por DIAGRAMA. Pare-

ce-nos inadmisível introducir precedentes de privatización

en funcións punitivas do Estado seguindo modelos dos

EUA.

Por outra parte, é preciso facer mención do recente

anúncio da Xunta no sentido de ter previsto estudar unha

reordenación dos centros de menores con critérios de sus-

tentabilidade económica. Esta reordenación deveria abor-

dar, cremos, a asunción  da xestión pública destes centros

como critério rector, evitando-se asi disfuncións tan sérias

como a elaboración de regulamentos disciplinários inter-

nos por entidades privadas. 

De ser preciso, haveria que denunciar os convénios

con as entidades privadas de xestión como DIAGRAMA,

prévia redacción da memória económica do custo.

f) Instar a implantación dun turno de ofício en maté-

ria penitenciária, como un direito das persoas pre-

sas, non regulado por convénios “graciáveis” entre

a administración da cadea e instituicións  privadas

ou de base privada (coléxios de advogados, asocia-

cións, etc.) 

Poderia estudar-se a posibilidade de este turno ser

regulado por orde da própria Consellaria de Xustiza ou por

lei do Parlamento Galego. En ambos os supostos seria

necesário introducir algunhas modificacións no Regula-

mento e na Lei de Asisténcia Xurídica Gratuita por tratar-

se de normativas de ámbito estatal.

En calquer caso, a importáncia de as persoas presas

nos centros penitenciários ubicados na Galiza disporen do

direito –que non graza- de interesar asisténcia letrada para

asesoramento e redacción de escritos no ámbito da execu-

ción penitenciária, xustificaria plenamente estas modifica-

cións.

CONFERÉNCIAS

EsCULcA sumou-se à protesta internacional contra

o macro-xuízo que se segue na Audiéncia Nacional contra

diversas agrupacións civis e meios de comunicación vas-

cos (Sumário 18/98) participando en vários actos organi-

zados en Compostela e Ourense. No próximo mes de

Marzo está previsto realizar unha tereceira  conferéncia na

cidade da Coruña.

NA GENTELHA DO PICHEL

No local social da Gentalha do Pichel, tivo lugar o

16 de Febreiro o primeiro destes actos, que contou con a

participación de representantes do Movemento polos Derei-

tos Civis, Xustiza e Sociedade e a própria EsCULcA.

Na introdución, Roi Ribeira Bezerra, representante

do Movemento polos Dereitos Civis, trazou o cadro sócio-

político en que se inscreve a instrución do Sumário 18/98

e a vista oral, alertando dos riscos que entraña a crimina-

lización do pensamento. Héctor López de Castro, membro

da Xunta Directiva de EsCULcA, fixo unha análise porme-

norizada do irregular desenvolvimento deste proceso mos-

trando con cópia de dados como son vulnerados

numerosos direitos fundamentais (de asociación, reunión,

expresión, etc.). Argumento a que deu continuidade

Miguel Anxo Fernández, Secretário de Xustiza e Socieda-

de, que salientou a importáncia que para toda a socieda-

de ten que sexan respeitadas as garantias procesuais das

persoas encausadas neste sumário e o interese colectivo



6

en evitar que poda ser considerado delito o exercício de

liberdades conquistadas con tanto esforzo nos anos ime-

diatamente posteriores à ditadura.

NA AURIENSE

Con a participación de Nemésio Barxa, advogado e

membro de EsCULcA, tivo lugar o pasado 20 de Febreiro

no local da Asociación Cultural Auriense, unha conferén-

cia sobre “Limites do Direito Penal.O Macro-xuízo do

Sumário 18/98”, organizada pola nosa asociación. 

O conferencista abordou a análise do Sumário 18/98

descrevendo o contexto en que este se produz. Un con-

texto de restricións dos direitos cívicos cuxa hipotética xus-

tificación estaria na "seguranza pública". Alertou Nemésio

Barxa do medo que se tenta instalar nas sociedades demo-

cráticas brandindo o argumento do incremento das amea-

zas à "tranquilidade social" (delincuéncia, inmigración,

etc.), como meio de desarmar a sociedade perante os aten-

tados às liberdades públicas, acentuando o significado do

Sumário 18/98 en tanto que criminalización da disidéncia

politica, mais en concreto dos nacionalismos políticos non

españóis, e chamando a atención sobre a posível expan-

sión destas políticas criminalizadoras a outro tipo de ideo-

loxias disidentes. 

Na análise concreta do sumário, Nemésio Barxa des-

creveu polo miúdo as numerosas irregularidades proce-

suais que se levan cometido até ao momento e, a seguir,

abriu-se un turno de perguntas que rematou nun debate

en que se abordaron asuntos como a escasa consciéncia

das sociedades no que à involución democrática di respei-

to, a politización da xustiza e a utlización dos órgaos xudi-

ciais con critérios políticos, asi como as recentes

resolucións sobre redención de penas e acumulacion de

condenas do Tribunal Supremo e a criminalización da

exclusión social .

PROTECCIÓN DE DADOS

O 20 de Febreiro pasado, EsCULcA apresentou

unha denúncia perante a Axéncia Española de Protección

de Dados por ter sido dada a coñecer publicamente  infor-

mación referida a várias persoas internas en centros peni-

tenciários galegos, información que é obxecto de custódia

pola Administración e está protexida non só pola norma-

tiva xeral de protección de dados senón tamén pola regu-

lación sectorial contida nos arts.7 e 8 do vixente

Regulamento Penitenciário. Esta información que a Aso-

ciación Alecrín deu a coñecer en conferéncia de prensa,

foi publicada por diversos meios de comunicación.

OS FEITOS

Entre o 24 e o 27 de Xaneiro de 2006 diversos

meios de comunicación escritos fixeron-se eco da confe-

réncia de prensa levada a cabo pola Asociación Alecrín,

en que a citada entidade efectuava pública denúncia dos

critérios que rexen no Xulgado de Vixiláncia Penitenciária

2 de Galiza con sede en Pontevedra e xurisdición sobre as

prisións do sul do país, para a concesión de permisos a

presos en contra do critério mantido, supostamente, pola

Xunta de Tratamento dos Centros Penitenciários da Lama

(Pontevedra) e Pereiro de Aguiar (Ourense).

Os meios que a EsCULcA consta teren difundido

esta información son  La Voz de Galicia e La Región.

Nestes documentos observa-se como a Asociación

Alecrín dispón e difunde dados persoais  obrantes no

expediente penitenciário de diversos reclusos. Non nos

referimos aos dados penais (sentenza, condena, delito

polo que foi condenado, etc.), que poden ser obxecto de

coñecimento polas vítimas ou a sua representación letra-

da, senón a dados penitenciários, integrantes do expe-

diente, como, por exemplo, o feito de alguns dos internos

referidos teren-se negado supostamente a seguir tratamen-

to de reabilitación de maltratadores, asi como à obtención

de permisos e a duración dos mesmos, especificando-se

ademais que o critério defendido pola Xunta de Trata-

mento foi contrário à concesión dos permisos.

Os dados que foron obxecto de pública difusión

son de carácter persoal segundo a definición do art.3.a) da

LO 19/99 de Protección de Dados de Carácter Persoal.

Expresan-se os nomes e as duas iniciais dos presos afec-

tados pola información, revelan-se dados do seu expe-

diente penitenciário e dá-se a coñecer o resultado da

deliberación da Xunta de Tratamento (teóricamente reser-

vada).

Esta información é obxecto de custódia pola Admi-

nistración penitenciária e está protexida non só pola nor-

mativa xeral de protección de dados senón tamén pola

regulación sectorial contida nos arts.7 e 8 do vixente Regu-

lamento Penitenciário.

Ignoramos a orixe desta revelación mais constanta-

mos que foron difundidos dados persoais, posivelmente

cualificados de alta protección ao amparo do art.7 da LO

15/99, que non se achan en fontes acesíveis ao público e

que  a Admnistración responsável da sua custódia e trata-

mento é a Administración Penitenciária.   

Non houvo procedimento de disociación nengun,

dado que a mención de nome e dous apelidos dos pena-

dos e a prisión en que están internados fai que sexan per-

feitamente identificáveis.
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CONCLUSIÓNS DE ESCULCA

Entende EsCULca existiren indícios dunha posível

comisión de infracción  da Lei de Protección de Dados, en

concreto, dunha infracción mui grave do art.44.4 b, c , f e

g da L0 15/99 de Protección de Dados,  sen prexuízo de

os feitos poderen determinar inclusive a existéncia de res-

ponsabilidade penal. Produciu-se pública difusión de

dados persoais custodiados pola Administración Peniten-

ciária, polo que EsCULcA interesa a actuación da Axéncia

Española de Protección de Dados en cumprimento dos fins

recollidos nos seus Estatutos procedendo a pór en coñeci-

mento do órgao competente estes feitos a fin de se incoar

expediente de investigación acerca dos mesmos, se tutelar

o direito das persoas cuxos dados persoais foron obxecto

de tratamento e se depuraren as responsabilidades admi-

nistrativas ou mesmo penais que proceder.

A MORTE DE DIEGO VIÑA CASTRO

Vários colectivos galegos, entre eles EsCULcA, apre-

sentaron a princípios do mes de Marzo denúncia contra as

seguintes persoas:

• o comandante do Posto da Guarda Civil de Arteixo

(nº de TIP G00402P) e os axentes con número de

TIP G98967J, W97788Z e 34896949, polo delito de

homicídio doloso en comisión por omisión do art.

138, en relación con o art.11.2 CP,

• o comandante do Posto da Guarda Civil de Arteixo

(nº de TIP G00402P) e os axentes con número de

TIP W97788Z, 34896949, Q47830 e T68012Z, polo

delito de detención ilegal dos arts.167 e 530 CP,

• o axente con número de TIP P06799U, como autor

responsável dun delito de encobrimento do art. 451

CP.

A denúncia está relacionada con a morte por suicí-

dio de Diego Viña Castro nas dependéncias da Guarda

Civil de Arteixo no ano 2004.

OS FEITOS

Diego Viña Castro foi detido pola Guarda Civil na

madrugada do 22 de Setembro de 2004 a raiz de unha

denúncia por maus tratos apresentada polo seu pai,

denúncia que resultou ser falsa como consta no parte

médico apresentado polo denunciante (onde se di expli-

citamente non se constatar nengun tipo de lesións) e como

el mesmo admitiu posteriormente. 

No entanto, e apesar de non existiren indícios de

delito, os axentes procederon à detención de Diego Viña

Castro e, como este apresentava evidentes sintomas de

alteración, transladaron-no ao Centro de Saúde de Arteixo,

onde a doutora Liana Velado Morla prescreveu o seu

ingreso imediato nun Centro de Drogo-dependéncias.

Prescripción que os axentes ignoraron por completo.

Apesar do estado de manifesta ansiedade de Diego

Viña, asi como da sua própria insisténcia en receber trata-

mento, o detido foi levado novamente ao  Cuartel, onde

os axentes tomaron a surprendente decisión de desconec-

tar o sinal de vídeo das cámaras de vixiláncia e onde o Ins-

trutor de Guarda, seguindo ordes precisas do seu superior

hierárquico, acordou prolongar por mais 24 horas o perí-

odo de detención.

A este respeito, é preciso salientar que, unha vez

citadas as presumíveis vítimas e testemuñas e prestada

declaración polo detido, non se praticou dilixéncia nen-

gunha de verificación nen acto algun de instrución que

pudesen xustificar a decisión de prolongar a detención.

Por outra parte, ainda que a certa altura o barullo

que facia Diego Viña Castro, berrando e batendo na porta

para pedir axuda, foi bruscamente interrompido, os axen-

tes non foron de imediato ver que acontecera. Antes ao

contrário, demoraron tanto tempo en ir inspeccionar o

sucedido que xa non foi posível evitar o fatal resultado da

acción de Diego Viña Castro.

“Dos feitos relatados”, argumenta-se na denúncia

agora apresentada, “desprénde-se a concorréncia na actua-

ción dos axentes da Guarda Civil dun dolo de carácter

eventual que supón o coñecimento do suxeito de estar

provocando unha situación obxectiva de perigo concreto

para a lesión dun ben xurídico non controlável de acordo

con os riscos inerentes à situación e às reais capacidades

de domínio do autor”, determinando esa situación os ele-

mentos que a seguir se citan:

• o coñecimento de perigo concreto: estado de ansie-

dade manifesto recoñecido polos axentes, e apesar

diso

• permanecer o falecido como único detido nas

dependéncias de custódia (medida que vulnera o

protocolo de prevención de suicídios estabelecido

polo Ministerio de Interior);

• o coñecimento por parte dos axentes do submeti-

mento e interrupción do tratamento de tranquili-

zantes;

• o coñecimento da prescripción médica de o faleci-

do ter de ser transladado de imediato a un Centro

de Drogo-dependéncias;
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• o coñecimento, como Funcionários do Estado,

membros activos e profisionais das Forzas e Corpos

de Seguranza, das obrigacións derivadas do exercí-

cio do seu cargo, entre elas o coñecimento da lexis-

lación vixente, os protocolos de actuación e os

métodos de vixiláncia;

• o coñecimento de que a capacidade de controlo da

situación estava anulada directamente en Diego

Viña pola actuación dos axentes da Guardia Civil.

“Circunstáncias todas elas de que decorrre a hipóte-

se de os axentes teren aceitado, libre e conscientemente, o

resultado da sua atitude –a morte de Diego Viña Castro- e

seren portanto responsáveis dun delito de homicídio dolo-

so en comisión por omisión”, conclui-se na denúncia.

❧

ANÁLISES E RELATÓRIOS ......

Gostamos de dar conta do relatório que nos pro-

porciona o Movemento polos Directos Civis, relativo à insis-

tente actividade que leva a cabo esta asociación a respeito

da instalación de vídeo-cámaras nas vias públicas. Alén de

llo agradecer, EsCULcA acolle-o como pretexto para ofe-

recer nun próximo boletin unha referéncia informativa

sobre o tema, con a finalidade de proporcionar eixos fun-

damentais e necesários para avaliarmos este fenómeno

“orweliano”; e tamén para artellarmos pautas de traballo

de seguimento e controlo da actividade dos poderes públi-

cos neste terreno tan sensível. Pois é evidente que hai que

controlar o controlador e impedir os abusos en que este

incorre.

No entanto, parece oportuno salientar xa agora,

para a positiva avaliación do relatório que recebemos, que

tanto a Lei como o Regulamento que regulan a matéria das

vídeo-cámaras nos espazos públicos non proporcionan

muitos instrumentos de controlo pois o redactado de

ambas as normas aparentemente non outorga mais que os

direitos que de seguido relatamos.

Dunha parte, “o público” será informado de manei-

ra clara e permanente da existéncia de cámaras fixas (non

das móveis), sen que sexa necesário especificar o seu

emprazamento senón unicamente descrever de maneira

xenérica a área vixiada. Asi mesmo deverá precisar-se cal

é a autoridade responsável da autorización e custódia das

gravacións. O primeiro há de facer-se mediante unha placa

exibindo un pictograma da cámara e o segundo mediante

un painel complementar.

Doutra parte, estabelece-se o direito de aceso às

gravacións a toda persoa “que considere razoavelmente

que figura nas efectuadas”. Para aceder a esas gravacións,

a persoa interesada terá de facer unha solicitude en que

constará a sua identificación “mediante fotografias, prefe-

rentemente de corpo inteiro, e en todo o caso do rosto, asi

como dia, hora e lugar  en que presumivelmente foi gra-

vada a sua imaxe”.

É fácil portanto comprender o grande valor do tei-

moso e ponteiro traballo do Movemento polos Directos

Civis, que a seguir se relata.

VÍDEO-CÁMARAS E SOCIEDADE CIVIL

A dia de hoxe o Movimento polos Direitos Civis

segue a descoñecer os motivos que levaron ás autoridades

compostelanas a instalar videocámaras na zona vella de

Santiago. Coñecemos, iso si, declaracións contraditorias

por parte das instituicións municipais ante meios de comu-

nicación, institucións e autoridades competentes na maté-

ria.

O expediente (Q0215191) aberto polo “Defensor

del Pueblo” en Setembro de 2002 a iniciativa do MpDC,

fecha-se en Xuño de 2005 sen que esta instituición nos

suministre nengun tipo de documentación ao respeito. En

duas ocasións solicitamos cópia de dito expediente ao

“Defensor del Pueblo” co obxectivo de coñecer as contes-

tacións facilitadas polas distintas administracións, autorida-

des e institucións involucradas, asi como as

recomendacións formuladas por el mesmo. A única res-

posta do Señor Múgica é a de negar-se a facilitar docu-

mentación algunha alegando o feche do expediente. 

A VÍDEO-VIXILÁNCIA EN COMPOSTELA

MOVEMENTO POLOS DEREITOS CIVIS
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Deste xeito o “Defensor del Pueblo” está a vulnerar

a Lei sobre Réxime xurídico e procedimento administrati-

vo comun que o obriga a entregar a documentación que

teña no seu poder sobre o asunto das cámaras ao, neste

caso, Movimento polos Direitos Civis.

Esta é unha cuestión de vital importancia xa que

nestes momentos o Concello de Santiago poderia estar a

vulnerar a lexislación vixente no que á videovixiáncia se

refire, co conseguinte perigo para determinados direitos

das persoas (honor, intimidade e imaxe). Deste xeito o

prório alcalde de Santiago, o señor Sanchez Bugallo, afir-

mou ante determinado meio de comunicación que o

obxectivo da videovixiáncia na zona monumental é o de

comprobar os danos que se adoitan producir nas fins de

semana. De ser isto certo estaria-se a incumprir a lexisla-

ción segundo a cal as cámaras na rua só se poden empre-

gar para evitar delitos de certa gravidade; dentro desta

categoria de delitos non entran, desde logo, determina-

dos desperfeitos producidos na fin de semana (non sabe-

mos se produto da chamada “movida nocturna”). Por

outra banda o carácter preventivo do uso da videovixi-

lancia fica en entredito xa que as explicacións do alcalde

inciden na comprobación de danos a posteriori. Acaso as

imaxes gravadas polas cámaras non son borradas de ime-

diato como inicialmente informara o Concello ao Valedor

do Povo? 

A ocultación dos motivos que ten o concello de

Santiago para a instalación das videocámaras asi como as

diversas declaracións contraditórias do mesmo non fan

mais que criar unha  situación de indefensión dos cidadáns

ante a posíbel vulneración dos seus direitos fundamentais.

Mais ainda é muito mais grave que desde o “Defensor del

Pueblo” se lle negue o aceso ao expediente aberto sobre

esta cuestión ao MpDC, incumprindo desta maneira a

lexislación e aumentando o grao de indefensión dos cida-

dáns ante os posíbeis abusos por parte das instituicións.

Desde o MpDC só nos queda seguir pedindo a reti-

rada das cámaras de videovixiáncia das ruas de Compos-

tela ante o descoñecimento da función asignada ás

mesmas e da sua legalidade. 

DOCUMENTOS ......

O movimento Europa e Laicidade, nacido na Fran-

za para defender os princípios do estado laico que este

colectivo considera ameazados e promover estes princí-

pios en Europa e no resto do mundo, traballa con nume-

rosas organizacións laicas na elaboración dun proxecto de

Carta Europea da Laicidade. O texto, que xa foi traducido

a numerosas línguas, contén as principais proposicións do

movimento en matéria de princípios e implicacións para

unha laicisación das instituicións e os seus promotores

pretenden dar-lle a maior difusión posível entre colectivos

interesados nesta reivindicación, membros dos diferentes

parlamentos estatais e do parlamento europeu asi como

entre os  meios de comunicación social.

PROPOSTA PARA UNHA CARTA EUROPEA DA LAICIDADE 

Preámbulo: A Unión Europea deverá ser construí-

da sobre instituicións democráticas cuxos princípios e pro-

cesos constitutivos sexan baseados nun sistema de valores

cívicos e sociais que consoliden a harmonia entre os dife-

rentes grupos humanos aos cais Europa deve a sua rique-

za e vitalidade. Estes valores e princípios fundadores

deverán salvaguardar os povos da Europa de choques

entre "comunidades", rivalidades relixiosas, fundamentalis-

mos simplistas, e da usurpación de direitos civis polo

clero. Estas propostas deven ser tomadas como uma con-

tribuición para unha Carta cuxo obxectivo será a defini-

ción da natureza e do alcance dos valores nos cais a Unión

Europea deverá fundar as suas instituicións. 

Artigo 1: Non à legalización de interdicións dogmáti-

cas 

No seo da Comunidade Europea, a vida cívica, polí-

tica, cultural e social deve-se organizar respeitando todas

as liberdades individuais e colectivas asociadas ao intere-

se xeral e ao ben público. A lei comunitária deverá, alén

diso, promover os necesários progresos face às limitacións

aos direitos cívicos ainda existentes en certos Estados

europeus. A absoluta liberdade de expresión e de criación

artística será garantida en todos os Estados-membros da

Comunidade, sen que nengun grupo de presión -confe-

sional ou congregacional- poda limitar estes direitos en

nome de interditos que só concernen os seus próprios

membros. A aplicación prática dos avanzos da investiga-

ción científica beneficiará dunha total liberdade individual

e colectiva, no cadro dunha lei civil votada por instáncias

eleitas e legalmente responsáveis. As proibicións de carác-

ter relixioso non poderán ser tomadas en conta pola lexis-

lación comunitária. 

EUROPA E LAICIDADE
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Artigo 2: Direitos das mulleres e das nenas e nenos 

O estatuto da muller e o seu direito a participar

equitativamente na vida cívica e social serán recoñecidos

sen ambiguidade. A lei comun europea non permitirá cais-

quer limitacións por razóns específicamente confesionais,

étnicas ou culturais. As disposicións legais que digan res-

peito à crianza terán en conta a sua futura condición de

cidadá ou cidadán libre e responsável, e garantirán ao

máximo a sua defensa contra os condicionamentos doutri-

nários ou dogmáticos que lle podan ser impostos, nomea-

damente contra as mutilacións sexuais que podan ser

efectuadas a menores sob pretextos pretensamente cultu-

rais ou relixiosos. 

Artigo 3: Toleráncia mútua e igualdade de direitos e

deveres 

As instituicións comunitárias promoverán a prática

da toleráncia mútua e do respeito polas diferenzas étnico-

culturais, no cadro dunha total igualdade de direitos e

deveres entre todos os cidadáns da Comunidade; deverán

recusar toda permisibilidade perante forzas racistas e

segregacionistas, tanto no plano político como no cadro

da vida social. Tomarán como princípio fundamental que

o lexítimo direito à diferenza nunca dé lugar a inaceitáveis

diferenzas de direitos. 

Artigo 4: Independéncia face às igrexas e às relixións 

As instituicións comunitárias asegurarán a indepen-

déncia absoluta dos organismos oficiais, dos servizos

públicos, e das actividades legais europeas en relación às

igrexas, aos cleros, e a todas as influéncias de natureza

confesional. Os servizos públicos da Comunidade asumi-

rán as responsabilidades cívicas, sociais, culturais e educa-

tivas decorrentes da política comunitária, que non serán

atribuídas a organizacións privadas: en matéria de relixión,

o exercício de direitos lexítimos -individuais e colectivos-

será garantido pola lei comunitária no cadro da esfera pri-

vada a que pertencen, sen nunca interferir con o domínio

público e político. 

Artigo 5: Primado do interese xeral 

As instituicións comunitárias privilexiarán a priori-

dade absoluta atribuída ao interese xeral e ao ben públi-

co, sen xamais legalizar nen permitir a instauración de

priviléxios particulares -individuais ou colectivos-, e sen se

submeteren às reinvindicacións de grupos de presión que

procuren obter vantaxes indevidas, contrárias ao interese

xeral e à equidade social. Esta preocupación deverá

impor-se aos diversos sistemas económicos e sociais que

podan coexistir no seo dunha Comunidade inevitavel-

mente diversificada. 

Artigo 6: Solidariedade entre os povos 

As instituicións e organismos comunitários incitarán

os governos nacionais, e os organismos públicos e priva-

dos, a práticas solidárias entre povos, Estados e categorias

sociais, por mais diferenciados que sexan estes Estados do

ponto de vista dos seus sistemas económicos, sociais e cul-

turais, ou por mais díspares que sexan os seus níveis de

vida. Esta solidariedade visa encontrar solucións de xusti-

za social concebidas nun cadro alargado, fora das cais non

é posível nengunha expansión económica. 

Artigo 7: Libertar a persoa-cidadá dos constranxi-

mentos comunais 

Nos domínios da sua competéncia, os responsáveis

eleitos das instituicións comunitárias evitarán basear a sua

política e as suas accións en concepcións cuxa aplicación

poda constituir unha violación ou unha limitación dos

valores constitutivos do humanismo laico e das modalida-

des da sua aplicación. Velarán, nomeadamente, por que

non se privilexie o congregacionismo étnico, confesional

ou cultural -fonte de rivalidades e afrontamentos- mais que

se considere sempre a persoa-cidadá como o elemento

fundamental da vida cívica europea. 

Artigo 8: Libre difusión e expresión dos valores laicos 

Esixirá-se aos Estados-membros cuxa constituición

e legalidade nacional non sexan seculares que non impi-

dan -na sua esfera xurídica- a libre circulación dos ideais

laicos, en condicións de igualdade con as outras éticas e

ideoloxias. Os governos dos Estados-membros das Comu-

nidades comprometerán-se a respeitar as decisións comu-

nitárias que sexan imbuídas de valores laicos, ou que a

estes se refiran explícitamente. O humanismo laico, mar-

cado polo respeito por todas as crenzas e opinións, polos

direitos das persoas e polas liberdades fundamentais, será

estritamente respeitado polas autoridades e instituicións

comunitárias, que facilitarán a sua promoción e expresión,

con o obxectivo do interese xeral e da coesión social. 

Artigo 9: A laicidade, garantia dunha Europa de paz e

harmonia 

Os valores filosóficos, éticos, morais, e cívicos sobre

os cais se basea o humanismo laico, tornan-no aceitável

para todos os espíritos apaixonados pola liberdade, pola

toleráncia e pola xustiza: ten portanto unha vocación uni-

versalista, pois propón solucións oportunas e positivas

para numerosos problemas sociais e cívicos que existen na

maior parte dos paises europeus... e allures. É portanto

esencial e conforme ao interese xeral das persoas, dos

grupos sociais, e das comunidades, que o humanismo

laico sexa tomado en conta e promovido no ámbito euro-

peu e extra-comunitário, e que sirva de fundación à emer-

xéncia dunha necesária cidadania europea.

❧
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PARLAMENTO E DEFENSA DOS RIOS

O Pleno do Parlamento aprovou o pasado dia 20 a

tomada en consideración da “Proposición de lei de inicia-

tiva lexislativa popular para a protección, a conservación

e a mellora dos rios galegos”, que a Comisión Promotora

apresentou avalada por case 39.000 asinaturas, mais do

duplo das requeridas por lei.

Desde que en 1988 fora regulado o direito da cida-

dania galega a apresentar proposicións de lei, é esta a

segunda vez (a primeira procurava a criación da área sani-

tária do Salnés) que o Parlamento Galego aprova por

maioria tomar en consideración unha Iniciativa Lexislativa

Popular. 

Recentemente, o Congreso dos Diputados aprovou

unha modificación da Lei do Estado para permitir a reco-

llida de asinaturas através da rede e meios electrónicos e

abrir a posibilidade de un representante da Comisión pro-

motora -non deputado- defender a iniciativa na  tribuna do

Parlamento. Ambas as novidades estavan xa desde a sua

aprovación estabelecidas na Lei galega e de feito viñan

sendo utilizadas regularmente polas comisións promoto-

ras.

Pode ver-se mais información sobre a lei que regu-

la este direito en Galiza (Lei 1/1988), e os avatares das 14

Iniciativas apresentadas até 2005, no Boletin de EsCULcA

núm. 9 (pp.6-8).

PRESTIGE: DIREITO A SABER

O Movemento polos Dereitos Civis informa que for-

mulará propostas perante o Governo galego e o Governo

do Estado para que se elabore unha normativa que axili-

ce o aceso à información en poder das administracións

públicas, autoridades e instituicións. Lembra esta asocia-

ción que o Consello de Europa afirmou no seu dia non

poder intervir nas denúncias por censura informativa rela-

cionada con o afundimento do Prestige por o Estado espa-

ñol non ter ratificado a normativa europea que ampara

este direito.

POLÍCIAS BY PROXY

O Movemento polos Dereitos Civís puxo en coñeci-

mento do Defensor del Pueblo, da Delegación do Gover-

no, da Fiscalia, do Ministério do Interior e da Axéncia

Española de Protección de Dados a notícia recollida por

un xornal coruñés o pasado dia 25 de Xaneiro por se os

feitos que nela se relatan pudesen ser constitutivos de deli-

to.

Segundo este xornal, axentes da Polícia Nacional

terian facilitado fotografias de persoas suspeitas de seren

as autoras de alguns roubos de carteiras cometidos nos

últimos tempos no transporte público da cidade aos con-

dutores dos autocarros que cobren a liña 2 (entre Porta

Real e Os Castros) e a liña 5 (entre Adormideras e a Caba-

na). As fotografias, procedentes de ficheiros policiais -

ficheiros de carácter confidencial e uso reservado à

investigación- irian acompañadas dunha nota en que se

alertava os condutores desta vaga de delitos.

Os Corpos e Forzas de Seguranza do Estado deve-

rian ser os primeiros, -opinan os responsáveis do Move-

mento- en velar polo estrito cumprimento da lexislación

vixente e evitar incorreren en  accións como estas que vul-

neran o direito à intimidade, à honra e à própria imaxe, asi

como as garantias previstas na Lei de Protección de Dados.

RECURSOS CONTRA A IMPUNIDADE

O pasado 25 de Xaneiro, Mamadou Kane, o cida-

dán senegalés detido ilegalmente por catro axentes da

polícia local de Vigo que o conduciron a un monte das

proximidades para o insultar e mallaren nel, interpuxo

recurso contencioso-administrativo contra os Reais Decre-

tos que acordaron o pasado mes de Novembro de 2005 o

indulto destes axentes condenados por maus tratos.

Por outra parte, o 28 de Febreiro, Mamadou Kane,

apresentou recurso de reposición contra o acordo nº 27

(126) da Xunta de Governo do Concello de Vigo. Este

acordo fora adoptado na Sesión Ordinária de data 30 de

Xaneiro de 2006 e nel decreta-se  incorporación dos fun-

cionários ao servizo activo.

Os recursos apresentados por Mamadou Kane con-

tra o indulto -que no seu dia fora solicitado polo ex-alcal-

de de Vigo, Ventura Pérez Mariño- e a reincorporación dos

axentes receberon xa o apoio de numerosos colectivos

sociais.

“MUDOU A ATITUDE MAIS NON A ESÉNCIA”

“O governo do PSOE ten unha atitude aparente-

mente afastada da crispación que mostrava o executivo de

Aznar cando se falava de torturas policiais no Estado espa-

ñol, mais à hora da verdade continua facendo unha defen-

sa ferreña dos corpos de seguranza” –afirma o Sr.van

Boven en entrevista concedida a El Punt Digital-. “Mudou

a atitude, mas non a eséncia”, subliña o ex-relator, que

reclama un debate social para pór fin ao siléncio que

ampara en muitos países os abusos policiais.

NOTÍCIAS ......
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LINGUAXE FRANCA E NON DIPLOMÁTICA

Statewatch denuncia que o Consello de Europa se

nega a desclasificar a acta de unha reunión da Troika do

Comité de Política e Seguranza europeu con representan-

tes dos EUA, alegando que o documento recolle a expre-

sión “franca” e “non diplomática” dos membros deste alto

organismo e os funcionários estado-unidenses. 

Na reunión, que tivo lugar en Bruxelas o 26 de Maio

de 2004, participaron as delegacións permanentes de Itá-

lia, Irlanda e Holanda e a acta a que agora se nega o aceso

recolle as decisións que ali se tomaron sobre diversos

asuntos relacionados con a seguranza no ámbito rexional

e internacional, asi como os diferentes pontos de vista dos

responsáveis europeus e –in extenso- o posicionamento

dos representantes norte-americanos.

Pergunta-se Statewatch por qué preocupa tanto ao

Consello de Europa que a sociedade poda coñecer os fun-

damentos en que alicerzan as decisións que toma este

organismo, asi como os posicionamentos das diferentes

delegacións e os argumentos que estas utilizan para os

defender.

PORTUGAL ASINA O PROTOCOLO

O pasado 15 de Febreiro Portugal converteu-se no

50º estado en asinar o Protocolo Facultativo da Conven-

ción contra a Tortura, o mesmo dia que as Maldivas pasa-

van a formar parte do grupo de estados ratificantes (17 en

total). 

Faltan portanto apenas tres novas ratificacións para

que o mecanismo previsto neste tratado internacional teña

que ser posto en marcha. Entre estas ratificacións penden-

tes está ao do Estado Español, autorizada xa en Setembro

do pasado ano polo Congreso de Deputados.

Mais información: http://www.sociofonia.net/aced

CORTESIA EUROPEA

Desde 1998 existe un acordo informal entre a UE e

os EUA para permitir que vóos procedentes ou con desti-

no a este último país podan facer escalas técnicas en aero-

portos europeus. Os EUA solicitaron naquela altura poder

usar estas instalacións para transladaren persoas a África,

Oriente Médio e Ásia. Sobre o alcance desta cooperación,

nunca se publicou información algunha.

Un ano despois da invasión do Iraque tivo lugar

unha reunión de funcionários de alto nível da UE e os EUA

en que se trataron asuntos de Xustiza e Interior. Statewatch

solicitou aceder a Acta desta reuión, celebrada en Atenas o

22 de Xaneiro de 2003 e recebeu un texto en que foran

suprimidos vários parágrafos, "por cortesia con os EUA"

segundo afirmaron os responsáveis. Entre os parágrafos

suprimidos figurava este: 

“Ambas as partes acordan (...) intensificar o uso das

instalacións de tránsito europeas para facilitar a repatria-

ción de criminais/estranxeiros inadmisíveis” (crimi-

nal/inadmissible aliens). 

Agora podemos ler a Acta na íntegra, e compará-la

con a versión censurada, na páxina desta asociación:

www.statewatch.org. 

Tanto ten se estes vóos son utilizados para transladar

“criminais” e “estranxeiros inadmisíveis” como se se utili-

zan para “entregas extraordinárias”, a cuestión é a

mesma: Saben os governos da UE cantas veces os EUA utili-

zaron os aeroportos europeus para escalas técnicas? Que

aeroportos foron utilizados? Cantas persoas foron transla-

dadas por esta via? Cantas desas persoas eran “criminais”

e cantas “estranxeiras inadmisíveis”? Se o saben, por qué

non se nos permite aceder às cifras e à información dos fei-

tos? E se non saben, por qué non o saben?, pergunta-se

Tony Bunyan, Director de Statewatch.
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O Comisionado especial europeu para a investiga-

ción destes feitos visita estes dias o Estado español a fin de

arrecadar información do próprio estado relativa aos vóos

con escalas en aeroportos españóis.

O GRANDE IRMAO

Finalmente, o Parlamento Europeu votou e aprovou

a directiva sobre retención de dados telefónicos e electró-

nicos tal como acordaran previamente, en reunións secre-

tas, o Consello de Europa e a “grande coalición” dos

grupos do Parlamento Europeu: PPE (conservadores) e o

PSE (socialista). Grazas a estas negociacións secretas a

medida foi aprovada rapidamente por unha ampla maioria:

378 votos a favor, 197 en contra e 30 abstencións, sen se

ter en conta a polémica suscitada polo que esta normativa

significa de restrición das liberdades ou o feito de ter sido

rexeitada pola cámara en anteriores ocasións. Votaron en

contra o GUE, os Verdes, o UEN e alguns membros de

ALDE, entre eles o relator Alexander Nuno Álvaro que reti-

rou o seu nome do relatório. 

A normativa aprovada estabelece que deverán ser

retidos, entre 6 e 24 meses, todos os dados referentes a

mensaxes electrónicas e chamadas telefónicas –incluídas as

non atendidas—. Para aceder ao seu contido será preciso

contar con unha orde xudicial. 

Curiosamente, non foron só as asociacións defenso-

ras dos direitos e liberdades públicas as que protestaron

enerxicamente contra esta decisión, tamén as empresas de

telecomunicacións manifestaron o seu malestar porque

esta directiva provocará un aumento mui notável dos cus-

tos ao obrigar as empresas a armacenaren unha cantidade

imensa de información durante longos períodos de tempo.

ONGS BAIXO SUSPEITA

A Comisión Europea propón o rexisto obrigatório

de todas as asociacións sen ánimo de lucro que existen na

UE como mais unha medida na “guerra contra o terroris-

mo”. A proposta será considerada polo Consello e os pri-

meiros pasos que xa foron dados neste sentido poden

consultar-se no Doc nº: 14694/05 da UE.

CAMOLIN

Unha reportaxe aparecida no Der Spiegel o 13 de

Novembro de 2005 revela a existéncia de unha operación

conxunta dos servizos de intelixéncia dos EUA, Alemaña,

Franza, Reino Unido, Canadá e Austrália chamada “Camo-

lin”.

O operativo, con sede en instalacións militares pró-

ximas a Paris, teria comezado a traballar en Febreiro de

2003 e o seu obxectivo seria capturar supostos militantes

de Al-Qaeda. O papel dos servizos europeus consistiria en

fornecer à CIA información sobre posíveis persoas suspei-

tas de pertenceren a aquela organización.

OPERACIÓN IRAQ FREEDOM

Publicamos un extracto do documento do Congreso

estado-unidense en que se enumeran as unidades que for-

maron parte do grupo de combate Theodor Roosvelt na

operación "Iraq Freedom" dos EUA. Como pode compro-

var-se entre esas unidades figura (resaltada por nós en

negrita) a fragata española “Álvaro de Bazán”.

USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group.

Carrier Air Wing 8 consists of 70-80 aircraft including the:

F/A-18C Hornet, F/A-18E/F Super Hornet, E-2CHawkeye,

EA-6B Prowler, C-2A Greyhound, SH-60F/HH-60H Sea-

hawk.

Fonte: Statewatch.

DIREITOS DAS TRANSEXUAIS

A Audiéncia Provincial de Oviedo acaba de recoñe-

cer o direito de Mª Jesús Lastra Lamar, interna no Centro

Penitenciário de Villabona (Astúrias) onde desde Febreiro

de 2005 cumpria condena no Módulo III (de homes), a

ingresar nun módulo de mulleres. A situación anterior de

Lastra Lamar contraviña a Circular 01/2001 da Dirección

Xeral de Instituicións Penitenciárias segundo a cal as per-

soas teñen de ingresar nos módulos correspondentes à sua

“identidade sexual aparente”.

COMO EN ZIMBABWE

Roger Vleugels, experto holandés en Direito de

Aceso à Información, acaba de publicar unha relación de

estados que contan con algun tipo de LAI (Lei de Aceso à

Información). Realizada con a colaboración de Freedom of

Information Advocates Network (Foia Network), a recom-

pilación de Vleugels clasifica os estados en 4 grupos:

1. Grupo A: os que teñen algun tipo de LAI (68 esta-

dos en total); 

2. Grupo B: os que están en vias de elaborar algun

tipo de normativa; 

Table 7. 
USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group 

NameType of Ship Homeport
USS Theodore Roosevelt Nuclear-powered aircraft carrier Norfolk, VA
USS San Jacinto Guided missile cruiser Norfolk, VA
USS Oscar Austin Guided missile destroyer Norfolk, VA
USS Donald Cook Guided missile destroyer Norfolk, VA
SPS ÁLVARO DE BAZAN FRIGATE SPAIN
USNS Mount Baker Combat logistics ship Earle, NJ
USNS Kanawha Combat logistics ship Norfolk, VA
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3. Grupo C: os estados en que non está regulado o

direito de aceso à información; 

4. Grupo D: os territórios sob xurisdición de estados

europeus cuxa situación é incerta; 

O Estado Español figura no grupo A, mais a seguir,

Vleugels acrescenta mais 2 grupos:

5. Grupo E: os organismos internacionais que teñen

algun tipo de normativa;

6. Grupo Z: os estados en que existen LAIs que

resultan por completo ineficaces.

Segundo Vleugels, o Estado español estaria entre os

mais firmes candidatos a formar parte deste último grupo

xunto con Aústria, Franza, Grécia e Itália. Estados todos

eles en que a situación do recoñecimento deste direito,

afirma o autor do relatório, é similar a de países como

Uzbequistán e Zimbabwe. 

ENSINO LAICO

A Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucia

acaba de lanzar unha campaña de recollida de asinaturas

para que o futuro Estatuto da Comunidade Autónoma

Andaluza contemple o ensino laico na escola pública. 

A petición formula-se en base a: 

1. O direito de todas as persoas à igualdade e à

liberdade de consciéncia.

2. A consideración da escola como servizo público,

o que impede ter cabida nela a transmisión de crenzas por

meio de matérias de tipo confesional. 

3. A aspiración a unha sociedade adulta de convi-

véncia entre todas as persoas, o que esixe un Estatuto de

progreso que permita avanzar para a laicidade e a educa-

ción na liberdade, o respeito e a democracia.

NOVA REFORMA DA LEI PENAL DO MENOR

14 colectivos do Estado español denuncian o novo

endurecimento da Lei de Responsabilidade Penal dos

Menores aprovada polo Consello de Ministros de 20 de

Xaneiro de 2006.

Desde a sua promulgación, no ano 2000, a Lei Penal

do Menor sofreu várias reformas claramente afastadas de

calquer propósito educativo, tres delas durante os gover-

nos do Partido Popular e duas con governo do Partido

Socialista Obreiro Español.

Xa no 2004 foi aprovado un Regulamento que con-

tén preceitos contrários às normas internacionais de pro-

tección deste colectivo, instaurando-se normas

penitenciárias nos centros de menores. Agora, con a nova

reforma, o PSOE volve a ignorar mais unha vez a necesi-

dade de garantir de maneira efectiva os direitos dos meno-

res infractores, de promover solucións alternativas, de

explorar camiños diferentes ao da lei penal ou de dotar

economicamente medidas non privativas de liberdade.

DEMANDA POR NEGAR ACESO A DOCUMENTOS

The New York Times apresentou demanda contra o

Departamento de Defensa dos EUA perante o Tribunal

Federal de Nova York por o Pentágono negar-se a descla-

sificar os documentos relativos à autorización de George

W. Bush para que a Axéncia de Seguranza Nacional pude-

se espiar comunicacións telefónicas e electrónicas de par-

ticulares sen autorización xudicial.

O 16 de Decembro de 2005, o xornalista Eric Licht-

blau solicitara sen éxito aceso a esa información. O Depar-

tamento de Defensa alega non ter recebido solicitude

algunha, o que é considerado por The New York Times

como unha manobra dilatória para non entregar os docu-

mentos solicitados.

XUSTIZA E SÍMBOLOS RELIXIOSOS

Unhas 3000 persoas de mais de 30 países e nume-

rosas asociacións dos cinco continentes solicitan ao gover-

no italiano a imediata suspensión dos procedimentos

xudiciais e disciplinares seguidos contra o xuiz Luigi Tosti,

membro do Tribunal de Camerino (Itália), asi como a sua

reincorporación às funcións e tratamento de que foi sus-

pendido no mes de Xaneiro por decisión da sección disci-

plinar do Consello Superior da Maxistratura.

Luigi Tosti fora xa anteriormente condenado a 7

meses de prisión e 1 ano de proibición de frecuentar as

salas públicas por negar-se a realizar o seu traballo baixo

símbolos relixiosos.

ANTECECENTES

O 15 de Agosto de 2005, o papa Benedito XVI afir-

mava na sua homilia: "É importante que Deus sexa visível

nas casas públicas e privadas, que Deus estexa presente na

vida pública, con a presenza de cruces nos estabelecimen-

tos públicos.”

O 19 de Novembro de 2005,  Benedito XVI e Silvio

Berlusconi, ao termo dunha reunión celebrada para “trocar

opinións sobre as relacións Igrexa-Estado en Itália”, reafir-

mavan “a vontade de colaboración das duas partes no

cadro do Tratado de Latrán”.

O 18 de Novembro de 2005, o xuiz Luigi Tosti, de

57 anos, foi condenado polo tribunal de Aquila, localidade

situada a un centenar de quilómetros de Roma, a 7 meses

de prisión e 1 ano de suspensión por se ter negado a facer
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xustiza en presenza de sinais relixiosos na sala de audién-

cia do tribunal.

Para a sua demanda, o xuiz apoia-se na constitui-

ción republicana de 27 de Decembro de 1947, que estabe-

lece que todos os cidadáns "son iguais perante a lei, sen

distinción de sexo, raza, língua, relixión" (Artigo 3). Ora,

unha circular do Ministro fascista Rocco, do ano 1926,

nunca derrogada polos sucesivos Governos posteriores,

determina que os crucifixos deven estar visíveis nos tribu-

nais italianos.

Deste feita, Itália continua vivendo sob o rexime do

Tratado de Latrán e do Concordato asinado o 11 de Febrei-

ro de 1929 entre oVaticano e a Itália, representada na altu-

ra por Benito Mussolini. En 1984, o Presidente do Consello,

o socialista Bettino Craxi, renovou o concordato con oVa-

ticano e certamente o culto católico non é xa relixión de

Estado mais non por iso se derrogaron as leis fascistas.

Trata-se, segundo os termos do Cardeal Tauran, dunha

separación das Igrexas e o Estado “coordenada”, oposta “à

separación pura e simples” na cal “as confesións relixiosas

están incluídas no direito privado” (como, por exemplo,

nos EUA ou na Franza).

SOLICITUDE

Sen dúvida, estamos perante un ataque à liberdade

de consciéncia e ao princípio de laicidade. Esta é a razon

pola cal as asociacións signatárias da reclamación apelan à

opinión pública internacional para conseguir:

- a liberación do Xuiz Tosti e paralisación dos proce-

dimentos xudiciais iniciados contra el.

- a paralisación dos procedimentos disciplinares.

- a imediata reincorporación às suas funcións e trata-

mento.

Quen quixer apoiar esta solicitude, pode dirixir-se a:

Dott. Silvio Berlusconi

Presidenza del Consiglio dei ministri 

Palazzo Chigi

Piazza Colonna 370

00186 Roma – Italia

tel. + 390667791 

e-mail. BERLUSCONI_S@camera.it

POLÍCIA E ACTOS RELIXIOSOS

Despois que o Tribunal Constitucional dera a razón

a un sub-inspector da Polícia Nacional en Málaga, que se

negou a obedecer a orde de asistir a actos relixiosos, agora

é o Xulgado núm. 1 do Contencioso-Administrativo de

Castellón que dita sentenza a favor de Ángel Torres, Inten-

dente-Chefe da polícia local da localidade de Vila-Real,

que reclama o seu direito a non desfilar en procisións e a

non participar en nengun tipo de actos relixiosos, dentro

ou fora dos lugares destinados ao culto.

Apesar de os responsáveis do Concello alegaren

que a participación da Corporación nas procisións “non

constitui acto público de carácter relixioso” por se celebra-

ren fora de un templo, o fallo confirma que o carácter reli-

xioso do acto é independente do lugar en que este se

celebre.

Por outra parte, o argumento de a sua función con-

sistir en “protexer as autoridades das corporacións locais”,

como alegava o Concello, é tamén desestimado por  a par-

ticipación de Torres non se esixir con este fin senón “en

tanto que Chefe da Polícia Local e dentro dun cadro pro-

tocolário”. “Neste cadro”, afirma a sentenza, “os deveres do

cargo ceden perante o direito fundamental à liberdade reli-

xiosa”.
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CUESTIÓN  DE TORTURA

Alfred W. McCoy desvela no seu último libro (A

Question of Torture: CIA Interrogation, from the Cold War

to the War on Terror) as profundas, e túrbias, raíces dos

recentes escándalos de Abu Ghraib e Guantánamo. 

No seu libro, o historiador norte-americano

demonstra que, lonxe de tratar-se de aberracions isoladas,

“estes abusos son o resultado de un programa secreto en

que foron investidos billóns de dólares”. Os métodos da

CIA, desenvolvidos durante décadas, apoian-se na “priva-

ción sensorial” para inducir a “auto-tortura” destruindo os

alicerces da personalidade da vítima. Práticas psicológicas

até agora descoñecidas que, ironiza o autor, constituen a

primeira grande inovación en técnicas de tortura desde hai

centos de anos.

À ESPERA DA LIBERDADE

No próximo mes de Xuño chegará às librarias o

novo libro de John Pilger, Freedom next time, onde o autor

descreve a situación de numerosos povos (África, a Índia,

Palestina, Afeganistán e as esquecidas Illas Chagos) que,

despois de teren avistado no horizonte a liberdade pola

que luitaron durante anos, viron finalmente frustaren-se

por completo as suas esperanzas.

O penetrante ollar de John Pilger –anuncia-se-nos-

desvela e escalpeliza neste libro os segredos e mentiras

dos nosos governantes, deitando luz sobre acontecimentos

confinados na sombra por unha censura que, non por sixi-

losa, resulta menos virulenta.
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