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Apresentación

Este novo número do noso Boletin, o nº 16, aparece cando xa

van cinco anos decorridos desde a abertura dese centro de detención

ilegal que acabou por converter-se en símbolo internacional de arbitra-

riedade, violación dos mais elementares direitos das persoas, inxustiza e

infámia, praticadas todas en nome da defensa da nosa seguranza e as

nosas liberdades: GUANTÁNAMO. A Raquel Blanco, Valentín García e

José Luís Torrente havemos de agradecer ter-nos cedido desinteresada-

mente as imaxes que ilustran este número do Boletin e à Fundació Sig-

nes a sua magnifica iniciativa de reunir unha tan interesante amostra do

que a arte pode facer contra a infámia.

Como é costume, na Sección EsCULcA, damos conta dalgunhas

actividades do noso Observatório. Neste caso en relación con a Protec-

cion de Dados e a iminente implementación do Protocolo Facultativo à

Convención contra a Tortura.

En Análises e Relatórios publicamos catro textos que versan en

torno a diferentes temas: unha breve análise sobre a recentemente cria-

da Axéncia de Direitos Fundamentais da UE, unha reflexión sobre as

últimas medidas políticas e lexislativas contra a negación do xenocídio

xudeu perpetrado polos nazis, unha análise demorada sobre o longo

proceso que levou à condena de 3 anos de prisión a De Juana Chaos e

sobre a atitude institucional perante a sua folga de fame e, finalmente,

un documentado estudo sobre a florecente indústria da seguranza na UE

e nos EUA.

A seguir damos notícia de vários acontecimentos relacionados

con a situación dos direitos e liberdades dentro e fora do noso país:

resolucións xudiciais polémicas (Habeas Corpus, “Freedom for Kurdis-

tán”, A Morte de Diego Viñas,…), falta de transparéncia na xestión públi-

ca (Secretismo policial, Educación para a Cidadania), vulneración do

direito à intimidade (Protección de Dados) ou de direitos linguísticos

(Xuiz farto), denúncias por crimes contra a humanidade (Contra Ronald

Rumsfeld), restrición do direito de expresión (Blogs censurados, Liber-

dade de expresión, Espionaxe ilegal,…), o tratamento desumano que

receberon as persoas que viaxavan no Marine I (Descartáveis, contami-

nantes e perigosos), etc.etc.

Finalmente, en Biblioteca, recomendamos duas breves mono-

grafias de Article19, unha sobre o recurso abusivo às Leis de Difamación

e outro sobre a importáncia que o aceso à información en poder das ins-

tituicións públicas ten para a vida económica das nosas sociedades.

Recomendamos igualmente a consulta da páxina de Statewatch (Moni-

toring the State and the Civil Liberties in Europe), cuxos contidos resu-

mimos brevemente, nunha prática a que esperamos dar continuidade

nos próximos números.



PROTECCIÓN DE DADOS

O pasado 9 de Febreiro, o Vice-Presidente de

EsCULcA, Guillerme Presa Suárez, en nome e representa-

ción do noso Observatório, solicitou à Axéncia Española

de Protección de Dados comparecer en conceito de parte

interesada no procedimento aberto para determinar se o

anterior Presidente da Xunta de Galiza, Sr. Fraga Iribarne,

pudo incorrer en utilización indevida do rexisto de dados

persoais dos perceptores de pensión desta Comunidade

Autónoma.

Na sua solicitude, o Vice-Presidente de EsCULcA

afirma:

“Que este Observatório tivo coñecimento da denún-

cia apresentada perante a Axéncia Española de protección

de Dados por vários particulares que receberan nos seus

domicílios cartas asinadas por Manuel Fraga Iribarne en

nome do Partido Popular de Galicia dias antes de se cele-

braren as pasadas eleicións autonómicas nesta Comunida-

de Autónoma, cartas en que se dava conta de algunhas

propostas do programa eleitoral dessa formación política.

“Que, segundo estas denúncias, o daquela Presi-

dente da Xunta de Galicia, para remeter esas cartas, teria

utilizado indevidamente o rexisto de dados persoais dos

mais de 50.000 preceptores de pensións que existen en

Galiza.

“Que, unha vez analisadas as demandas, a Axéncia

Española de Protección de Dados, por entender que o Par-

tido Popular pudo ter usado indevidamente información

privada que obrava nun ficheiro protexido da Administra-

ción autonómica, solicitou da Vicepresidéncia da Xunta de

Galicia información en relación con este caso.

“Que entre as finalidades de EsCULcA figuran as

seguintes:

1º) Defender as liberdades e direitos individuais e

colectivos dos cidadáns, dos povos e das nacións.

2º) Intervir nos casos de violación dos acima expresa-

dos direitos, denunciando perante a opinión públi-

ca os feitos determinantes de infracción e

solicitando dos organismos correspondentes a

adopción de medidas conducentes à restauración

do direito violado polos poderes públicos ou polos

servizos públicos de que aqueles son titulares.

3º) Oferecer axuda, dentro das posibilidades da Asocia-

ción, às persoas ou grupos afectados polo recorte

de direitos cidadáns para restabelecer a sua situa-

ción agredida e reparar os prexuizos ocasionados.

4º) Apresentar denúncias ante calquer agresión nos

direitos cívicos, tanto individuais como colectivos.

“Polo que solicita se lle permita comparecer en con-

ceito de parte interesada neste procedimento por ostentar

interese lexítimo e se lle dé translado do expediente que

recolle as actuación da Axéncia Española de Protección de

Dados.” 
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ESCULCA .................

PREVENCIÓN DA TORTURA

O pasado mes de Xaneiro, a Coordenadora para a

Prevención da Tortura (CPT), de que Esculca  forma parte

desde a sua constituición, mantivo reunións en Madrid con

responsáveis da Oficina del Defensor del Pueblo, do Minis-

tério do Interior e do Ministério de Asuntos Estranxeiros. O

obxectivo era arrecadar información sobre a implementa-

ción do futuro Mecanismo de visita a centros de interna-

mento previsto no Protocolo Facultativo à Convención

contra a Tortura e transladar a estes organismos a firme

intención da Coordenadora de traballar para que este novo

instrumento preventivo se estabeleza con garantias de efi-

cácia real. 

Neste sentido, as persoas que asistiron a estas entre-

vistas en representación da CPT expuxeron as obxeccións

da Coordenadora a calquer tentativa de integrar o Meca-

nismo na Defensoría del Pueblo, tanto pola notória falta de

independéncia deste organismo como pola pouca ou nula

eficácia demostrada na luita contra a tortura. Insistiron

tamén na desconfianza que esta Oficina suscita en muitas

das persoas que apresentaron denúncias por torturas e na

necesidade de asegurar a participación directa da socieda-

de civil en todo o proceso, lembrando que a imposibilida-

de legal de o Defensor del Pueblo intervir na actuación dos

Tribunais de Xustiza nas causas de tortura limitaria mui

seriamente a sua capacidade de acción.

A representación da Coordenadora comprometeu-

se asi mesmo a facer chegar en breve à Oficina e aos

Ministérios o seu proxecto de Mecanismo.



No pasado mes de Decembro (2006) os Ministros de

Xustiza da Unión Europea aprovaron a criación, posta en

marcha e Regulamento desta Axéncia. A iniciativa partira

do Consello europeu (1997), despois foi asumida polo Par-

lamento e finalmente proposta a aprovación pola Comi-

sión.

O obxectivo da Axéncia será proporcionar às insti-

tuicións, órgaos, oficinas e axéncias competentes da

Comunidade e aos Estados membros, cando aplicaren o

Direito comunitário, axuda e asesoramento sobre os direi-

tos fundamentais, con a finalidade de os axudar a os res-

peitaren plenamente cando adoptaren medidas ou

estabeleceren liñas de actuación nas esferas das suas com-

peténcias respectivas.

Entre as tarefas que desenvolverá a Axéncia para

conseguir o obxectivo proposto, destacan as seguintes:

• recompilar, rexistar, analisar e difundir dados e infor-

macións obxectivas e fiáveis, que podan comparar-se,

sobre a situación dos direitos fundamentais;

• realizar ou fomentar investigacións e traballos cientítifi-

cos, temáticos ou monográficos sobre os direitos fun-

damentais;

• organizar nos Estados membros conferéncias, seminá-

rios, debates e traballos semellantes nesta matéria;

• cooperar con organismos e organizacións non gover-

namentais, competentes ou dedicadas ao traballo en

direitos fundamentais, respectivamente;

• emitir opinións perante as instituicións da Comunidade,

cando estas aplicaren o Direito comunitário;

• facer un relatório anual sobre a situación dos direi-

tos fundamentais.

Xeograficamente, as suas tarefas estenderán-

se ao território dos actuais Estados membros, ao

dos Estados candidatos a se integraren na

Unión e ao de Estados terceiros que teñan

acordos de asociación con a UE e que

incluan, neses acordos, cláusulas de res-

peito aos direitos fundamentais ou

direitos humanos.

Con o obxectivo de traballar

en estreito contacto con os cida-

dáns, a Axéncia contará no seu

seo con unha plataforma de

ONGs e asociacións dedi-

cadas aos direitos funda-

mentais e con expertos na

matéria.

EIVAS IMPORTANTES

De entrada, a posta en marcha da iniciativa merece

unha favorável acollida de asociacións como EsCULcA que

traballan con o mesmo obxectivo. Mesmo ven ser unha

oportunidade e ferramenta en que poder participar para

consegui-lo. Mais convén salientar o que nos parecen limi-

tacións importantes na sua actuación.

No que toca ao traballo con as instituicións, a sua

incidéncia queda limitada a un campo estrito: cando aque-

las, sexan da Unión ou dos Estados membros, “aplicaren o

Direito comunitário”, isto é, cando desenvolveren ou apli-

caren o Tratado da Unión, Directivas, Regulamentos e

outras decisións próprias. Non se estende pois à actuación

dos Estados membros cando estes lexislaren ou aplicaren o

direito e políticas nacionais próprias.

Hai ademais un couto fechado no que a Axéncia

non pode entrar. Trata-se do campo ou área da coopera-

ción policial e xudicial entre os Estados, o chamado no

argot comunitário “o terceiro pilar” da Unión, no que se

veñen adoptando grande número de medidas. De feito,

esta é unha área en que as medidas afectan mui forte e

extensamente a direitos fundamentais básicos, como o

direito de liberdade, intimidade, protección de dados, pro-

ceso con garantias, etc., e no que a violación destes direi-

tos está en situación de maior risco e maior segredo.

Salientamos esta limitación con palabras contidas no Rela-

tório do CES (Consello Económico Social, europeu) ao pro-

xecto de Axéncia:

“O Comité recoñece a necesidade de estabelecer un

equilíbrio adecuado entre a seguranza, en particular as

medidas antiterroristas, e mais a protección e promoción

dos direitos e liberdades dentro da Unión. Como con-

secuéncia do 11 de Setembro e dos mais recentes

atentados con bomba en Madrid e Londres, os

direitos humanos e as liberdades fundamentais

poden ser postos en entredito por algunhas

das novas medidas antiterroristas adoptadas

polos Estados membros. Non obs-

tante, unha das mais grandes debi-

lidades da cooperación europea en

matéria de seguranza é o feito de

estas políticas continuaren a estar

fora do cadro comunitário,

sendo desenvolvidas princi-

palmente baixo o método

intergovernamental (ter-
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ANÁLISES E RELATÓRIOS ......
AXÉNCIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UE

Fernando Martínez Randulfe

Emerxéncia
Valentín García



«Je déteste ce que vous dites, mais je me battrai jus-

qu'à ma mort pour que vous ayez le droit de le dire». Vol-

taire.

O passado dia 26 de Janeiro de 2007, por iniciativa

dos EUA, a Assembleia Geral das Naçons Unidas aprovou

uma declaraçom em contra da negaçom do Holocausto, o

intento do regime nazista de exterminar de forma sistemá-

tica o povo judeu. Muitas instituiçons de todo o mundo,

entre elas o Parlamento de Galiza por unanimidade, aderi-

rom a esta iniciativa, que «condena sem reservas qualquer

negaçom do Holocausto» e pede aos estados-membros da

ONU que «rejeitem sem reservas qualquer negativa do

Holocausto como acontecimento histórico».

Nom pode ser obviado o contexto internacional em

que se produz esta declaraçom. Apesar de que a reso-

luçom nom fai referência explícita ao Irám, várias dele-

gaçons figérom comentários sobre a conferência de

Dezembro de 2006 convocada polo presidente iraniano

Mahmud Ahmidenajad, em que foi posto em causa o papel

legitimador que cumpre o Holocausto na ideologia sionis-

ta a respeito da ocupaçom de terras palestinianas. 

Mas, com independência desta concreta circunstân-

cia, é constatável que cada vez mais países (entre eles

Áustria, Alemanha, França, Itália e Polónia) tipificam como

delito nos seus códigos penais a negaçom do facto históri-

co do extermínio dos judeus. Por muito detestável que nos

pareça o negacionismo, nom podemos deixar de mostrar

a nossa preocupaçom pola incidência que, no âmbito dos

direitos fundamentais, tem esta tendência proibicionista e

penalizadora.

UM DIREITO ESSENCIAL 

Nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial,

quando Alemanha e Áustria tentavam superar o trauma do

nazismo, podia ser razoável que os democratas reprimis-

sem a propaganda e as ideias fascistas. Hoje, apesar da

existência de surtos de extrema direita, nom semelha rea-

lista a possibilidade de que o nazismo hitleriano torne ao

poder. Ao contrário, a ameaça mais factível é que o totali-

tarismo entre pola janela quando tentamos expulsá-lo pola

porta.

O artigo 10.1 da Convençom europeia para a pro-

tecçom dos direitos humanos e as liberdades fundamentais

dispom que: «Qualquer pessoa tem direito à liberdade de

expressom. Este direito compreende a liberdade de opi-

niom e a liberdade de receber ou de transmitir infor-

maçons ou ideias sem que poda haver ingerência de

quaisquer autoridades públicas e sem consideraçons de

fronteiras».

A liberdade de expressom é, portanto, um direito

essencial nos regimes democráticos e deve incluir a liber-

dade de dizer o que os outros pensam que é falso, ou

mesmo o que os outros consideram ofensivo. Seria um

entrave insalvável para o progresso da humanidade que,

por exemplo, nom tivéssemos a liberdade de negar a

existência de Deus simplesmente porque milhons de pes-

soas a tenhem por dogma de fé.

Do mesmo jeito, fraco favor fazemos ao combate

dos totalitarismos quando proibimos o negacionismo.

Peter Singer, um filósofo australiano de origem judia, inte-

rroga-se sobre os benefícios que pode ter para a causa da

verdade a proibiçom de que se negue o Holocausto: «Se

ainda hoje há pessoas tam dementes como para negar o

Holocausto, será possível convencê-las do seu erro encar-

cerando as pessoas que exprimem esta opiniom? Ao con-

trário, provavelmente pensarám que se as metem no

cárcere é porque as suas opinions nom podem ser refuta-

das unicamente mediante ideias e argumentos».

Estamos ante um caso qualitativamente diferente

das leis contra a incitaçom ao ódio racial, religioso ou étni-

co, em circunstâncias em que essa incitaçom visa conduzir

à violência e outros actos criminosos e pode prever-se

razoavelmente que o faga. A proibiçom de negar o Holo-

causto é pura e simplesmente a proibiçom de exprimir

uma opiniom. E o facto de que seja uma opiniom errada,

absurda ou maliciosa nom deveria mudar nada. 

ceiro pilar da UE). O papel da Unión Europea é conse-

cuentemente  mui limitado. A exclusión do Parlamento

Europeu e do Tribunal de Xustiza das Comunidades Euro-

peas provoca unha falta de transparéncia no proceso de

decisión. Estender as funcións da Axéncia Europea de

Direitos Fundamentais sobre aspectos relativos ao terceiro

pilar da UE (Título VI do TUE), suporia un elemento chave

para salvaguardar o equilíbrio adecuado entre liberdade,

seguranza e xustiza nas políticas desenvolvidas pola Unión”

Esta trascendente limitación ten unha explicación, e

claramente manifestada. No tramo final da negociación

Reino Unido, República Checa, Eslováquia, Chipre e Malta

opuxeron-se a que a Axéncia pudese actuar no campo do

terceiro pilar; e a decisión de aprovación da Axéncia e do

seu Regulamento de competéncias e funcionamento tiña

que ser tomada por unanimidade (esixéncia do Tratado).

Portanto, ou non havia Axéncia ou a sua botadura ía con

este lastre. 

Outra singradura teria –ou terá- se a Carta dos Direi-

tos Fundamentais formase parte dunha Constitución Euro-

pea, hoxe en dia ausente. 
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HOLOCAUSTO E LIBERDADE DE EXPRESSOM 

Héctor López de Castro Ruiz
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No momento en que teñen surxido novas resolu-

cións xurisdicionais polémicas no coñecido caso De Juana

Chaos cómpre asumir que boa parte do que ven aconte-

cendo desde comezos de 2005 en relación con a posibili-

dade de excarceración deste recluso condenado por

delitos de terrorismo resulta mui difícilmente explicável

para un xurista. De feito, seguramente os conceitos e as

categorias xurídico-penais non alcanzan para explicar o

devir do caso. É de maior utilidade unha noción como a

de paixóns tristes, conformada por SPINOZA, moi seme-

llante, por certo, às pulsións tanáticas que teorizara

FREUD. Pensar como se conxugan as paixóns tristes nunha

etapa de espectáculo, isto é, nun tempo no que se leva até

as últimas consecuéncias a máxima de que é a representa-

ción social da realidade a que construi a própria realidade,

axuda a entender o sentido das diversas resolucións que,

até o momento, encadran o caso, nunha das mellores

expresións do que significa a prisión perpétua en tempos

de post-modernidade.

LÓXICA VINDICATIVA

O caso De Juana non pode explicar-se con catego-

rias do Estado de Direito. Nese sentido, en princípio, a sua

lóxica deveria remeter à Razón de Estado, isto é, a un tipo

de racionalidade que marxinaliza a consideración dos

direitos e liberdades fundamentais dos indivíduos en aras

da vontade soberana de autoperpetuación do poder insti-

tucional. No entanto, seguramente a Razón de Estado, tal

e como se coñeceu na modernidade, tampouco chega para

entender o suposto. Nen sequer os aspectos da finalidade

de prevención xeral da criminalidade -obxectivo básico do

sistema penal-, máis acaídos à Razón de Estado, son avon-

do para interpretarmos cabalmente ese conxunto de reso-

lucións. Cómpre, xa que logo, intuir que boa parte dese

sentido se encontra nun contexto de progresiva confusión

da figura da vítima e do sistema penal como terceiro

imparcial, con a conseguinte presenza de elementos vindi-

cativos que desa hibridación se seguen. Os riscos que xera

esa evolución non precisan ser subliñados. Non en van, a

lexitimación do sistema penal sempre residiu na minimiza-

ción da violéncia social, tamén da derivada das reaccións

aos delitos, con o cal, nese plano de fundamentación, o

sistema penal debe fuxir permanentemente da acollida de

lóxicas vindicativas.

A severidade do tratamento punitivo deparado aos

delitos de terrorismo no caso español non ten parangón en

nengun outro Estado europeo ocidental. Non o teñen nen

a acumulación material de condenas a millares de anos de

prisión nen as regras de acumulación xurídica de penas,

que hoxe impeden à maioria das persoas sentenciadas por

delitos de terrorismo, inclusive a aquelas máis reabilitadas,

aceder a un permiso penitenciário de saída antes de leva-

ren 20 anos de reclusión, à semi-liberdade (3º grau) antes

dos 32 anos ou à liberdade condicional antes dos 35 anos

de privación de liberdade. O caso De Juana é, entre tantos

outros, un bon exemplo desa excepcionalidade.

O CASO DE JUANA 

O que hoxe coñecemos como caso De Juana come-

zou nos primeiros dias de 2005. Nese momento unha forte

campaña mediática, ferramenta privilexiada da sociedade

do espectáculo, enderezou-se a criar alarma social perante

a previsión de posível excarceración deste recluso no

verán de 2006, tras cumprir mais de 19 anos e meio de pri-

vación de liberdade. De Juana estava na altura próximo a

cumprir a condena imposta, en virtude das regras de exe-

cución de penas vixentes no momento da sua sentenza e

deseñadas, por certo, na última etapa da ditadura fran-

quista. O efeito da campaña mediática non demorou,

como evidenciaron unhas imediatas, e desatinadas, decla-

racións do entón ministro de Xustiza. En Xaneiro de 2005

un xulgado de instrución da Audiéncia Nacional imputou-

lle delitos de pertenza a organización terrorista e ameazas

terroristas como consecuéncia de senllos artigos publica-

dos no xornal Gara en Decembro de 2004. Esa imputación

permitiu a aplicación da medida cautelar de prisión provi-

sória, evitando-se deste xeito a excarceración.

A evolución procesual desa imputación foi contra-

ditória, con resolucións xurisdicionais de distinto signo,

que alternativamente estimavan ou desestimavan a exis-

téncia de ditos delitos nos referidos artigos de opinión.

Unha polémica espectacular dese procedimento de instru-

ción penal, singularmente relevante, produciu-se ao final

do verán de 2006, cando o fiscal mudou a valoración xurí-

dica da conduta de ameazas, reducindo unha petición de

condena inicial de 96 anos de prisión a outra que ia de 4

a 12 anos de privación de liberdade. Calquer unha das

duas farian xurdir fundamentadas dúvidas sobre o respei-

to do princípio de proporcionalidade por parte da tipifica-

ción dos delitos de ameazas terroristas, mesmo nun

sistema penal tan severo como o español.

En novembro de 2006 unha seción da sala do

penal da Audiéncia Nacional condenou De Juana a 12

anos e 7 meses de prisión polas ameazas terroristas

deducidas do contido daqueles artigos. Contodo, como

teñen apontado alguns dos mellores penalistas españois

(vid., a modo de referéncia, N. GARCÍA RIVAS, no xor-

nal El País de 24/XI/2006; 

PAIXÓNS TRISTES EN TEMPOS DE ESPECTÁCULO

José Ángel Brandariz García
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<http://castilla124.blogspot.com/2006/11/se-con-

denade-juana-chaos.html>), esa resolución, alén da mera

constatación abstracta da proporcionalidade, fai xurdir

sérias dúvidas xurídicas. Dito brevemente: é posível que

da difusión de ideas en que os artigos consistiron se

pudese deducir a eventual presenza de delitos de calú-

nias, mais en nengun caso de ameazas. De feito, a reso-

lución tivo de asumir que, en todo caso, se trataria

dunha ameaza 'velada' que só podia ser entendida como

tal polo contexto 'circunstáncial'. En realidade, asume-se

como verdadeira ameaza unha cominación en función

de quen a fai. E isto constitui o máis obxectável da reso-

lución; máis de dous séculos de saber xurídico-penal

próprio do Estado de Direito moderno deverian chegar

Coello das ïndias
Raquel Blanco
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para entendermos que só se pode responder penalmen-

te polo que se fai (ou, como neste caso, polo que se

escreve), mais non por quen se é. O contrário é esco-

rregar polo deostado Direito Penal de autor, do que tan-

tos exemplos deron as etapas máis negras do convulso

século XX.

Os recursos ante esta resolución da Audiéncia

Nacional foron analisados polo Tribunal Supremo, que o

12 de febreiro de 2007 fallou, condenando De Juana a 3

anos de prisión, sentenza que xerou unha irada crítica

dun certo segmento das organizacións de vítimas do

terrorismo e, en menor medida, da maior parte da direita

política e mediática. A resolución do Alto Tribunal recon-

duz a pena a un eido de maior proporcionalidade. Con

todo, o máis cuestionável é, de novo, a fundamentación

xurídica, a cal, dito sexa de camiño, permite intuir unha

certa ‘solución de compromiso’ entre as diversas posi-

cións presentes nos recursos (absolvición, condena a 12

anos de prisión, condena a 96 anos de privación de liber-

dade). O Alto Tribunal condena por un delito de amea-

zas non terroristas en concurso ideal cun delito de

enaltecemento do terrorismo. Se ben renuncia a conside-

rar a natureza terrorista das ameazas, evitando funda-

mentar a sua entidade non no seu contido senón na

consideración meramente subxectiva de quen as pronun-

cia, subsisten as dúvidas mencionadas sobre a eventual

existéncia de tal ilícito cominatório nos textos publicados

en Gara. Ademáis, recorre-se à condena por unha infrac-

ción, a de enaltecemento do terrorismo, que é un dos

dous últimos delitos de opinión que subsisten no noso

ordenamento criminal (tan profusamente empregado

para perseguir penalmente certos representantes públicos

da esquerda abertzale), e que implica unha restrición da

liberdade de expresión imprópria dun contexto saudavel-

mente democrático.

O longo periodo pasado en prisión provisória, sen

sentenza firme, foi enfrontado por parte de De Juana

mediante duas folgas de fame, que conducen a outra das

discutíveis resolucións xurisdicionais do caso. En agosto de

2006 o recluso emprendeu unha folga de fame que durou

63 dias, os últimos 12 submetido a alimentación forzosa.

Tras a condena por ameazas terroristas, De Juana iniciou

unha nova folga de fame o 7 de Novembro de 2006, que

durou máis de 3 meses, e na que foi alimentado forzosa-

mente en dous períodos diferentes.

FOLGA DE FAME E RESOLUCIOÓNS XUDICIAIS

Como consecuéncia do deterioramento, tendencial-

mente irreversível, da sua saúde, a defensa apresentou en

Novembro de 2006 un recurso contra a prisión provisória,

demandando, no seu caso, a imposición de medidas cau-

telares menos aflitivas, que permitisen a salvagarda da sua

vida. No cadro da resolución dese recurso, produciron-se

dous feitos dignos de relevo. En primeiro lugar, unha dele-

gación do Comité para a Prevención da Tortura do Conse-

llo de Europa visitou o pasado 14 e 15 de Xaneiro a De

Juana no hospital Doce de Octubre de Madrid, para inte-

resar-se pola sua situación (vid. a nota de prensa do CPT

en http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2007-01-19-

eng.htm). En segundo lugar, un informe dos facultativos

encargados do caso de De Juana, emitido o 22 de Xanei-

ro, concluiu que o proceso de deterioramento do recluso,

consecuéncia da folga de fame, poderia derivar, en breve

prazo, na sua morte ou na produción de graves secuelas

irreversíveis e, o que resulta máis relevante, que a alimen-

tación forzosa non é quen de impedir ese evento, senón

que mesmo poderia incentiva-lo.

Neste contexto, o 24 de Xaneiro os maxistrados da

sección da Audiéncia Nacional que condenaron  De Juana,

e que acordaron a reclusión cautelar à espera da firmeza

da sentenza, dispuñan-se a decretar a prisión provisória

atenuada do recluso, determinando o mantimento no seu

domicílio, en situación de privación de liberdade e sob

vixiláncia policial, até o momento de recuperación da sua

saúde, en aplicación do art. 508.1 Lei Axuizamento Crimi-

nal. Durante ese 24 de Xaneiro o resto dos membros da

sala do penal da Audiéncia forzaron a tomada de decisión

en pleno, frente ao parecer dos maxistrados en princípio

competentes. O 25 de Xaneiro, ese pleno acordou o man-

timento de De Juana en prisión provisória, con o voto dis-

crepante dos tres maxistrados da sección competente e

dunha cuarta maxistrada dunha sección distinta.

O máis relevante xurídicamente desta resolución

non foi a desatención do relatório forense dos facultativos

encarregados do caso. En realidade, o máis trascendente

foi a argumentación xurídica da resolución. A opinión

maioritária dos maxistrados fixo unha interpretación redu-

cionista contra réu do art. 508.1 LACrim, entendendo que

o suposto de prisión provisória atenuada, contemplado

para casos en que, como consecuéncia de doenza, a pri-

vación de liberdade supoña grave risco para a saúde non

é aplicável nesta ocasión, xa que o risco non se derivaria

do internamento e que a doenza referida non se refere a

casos de folga de fame voluntária. Que o risco non se deri-

ve do internamento é altamente discutível, havida conta do

relatório médico que constatava que nen sequer a alimen-

tación forzosa (última medida de garantia da saúde que

pode tomar-se en situación de privación de liberdade)

pode evitar ese perigo. Que o suposto de doenza contem-

plado no art. 508.1 LACrim non é aplicável ao caso é sim-

plesmente inasumível, xa que nen da letra nen da

finalidade do preceito pode derivar-se tal consideración,

como constatou o voto particular à resolución dos maxis-

trados discrepantes. Polo demáis, a afirmación de que sub-

sisten os riscos de reiteración delitiva e de fuga, que

permitiron a imposición da prisión provisória, en atención
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à situación física do recluso, manifestava-se como mera

retórica formal.

A resolución resulta ainda máis discutível se se repa-

ra en que o que se dilucidava era un suposto que ten un

fundamento coincidente con o resolvido polo Tribunal

Constitucional nas sentenzas 120/1990, de 27/VI e

137/1990, de 7/VII, como consecuéncia da lutuosa folga de

fame emprendida entón por reclusos do PCE(r) e dos

GRAPO. Aquelas sentenzas resolveron a cuestión en senti-

do contrário às pretensións dos folguistas de fame, mais

hoxe apresentan-se precisamente como o principal funda-

mento que desacredita a posición da Audiéncia Nacional,

en termos xa non humanitários, senón propriamente xurí-

dicos.

A VULNERACIÓN DUN DEVER AUTOIMPOSTO 

As sentenzas do TC de 1990 entenderon que, con

diferenza ao que acontece con carácter xeral, a Adminis-

tración ten un dever de prestación positiva de salvagarda

da vida dun recluso, mesmo que este renuncie voluntaria-

mente à mesma. Como se aponta, esa consideración diver-

xe do aplicável à realidade extrapenitenciária, xa que nela

non existe unha obriga, nen individual nen institucional

(incluído o eido médico-hospitalário), de evitar coactiva-

mente a morte dunha persoa que decide pór fin à sua vida.

A mellor plasmación disto no sistema penal español é a

impunidade das condutas omisivas de auxílio ao suicídio.

Na opinión do TC, a fundamentación desa diverxéncia non

reside  tanto na obriga legal de salvagarda da vida e a

saúde dos reclusos por parte da Administración peniten-

ciária, prevista no art. 3.4 L.O. Xeral Penitenciária (e, dito

sexa de camiño, desafortunadamente contradita pola reali-

dade da sanidade carcerária), canto na existéncia entre

preso e Estado dunha relación de suxeición especial. A

categoria das relacións de suxeición especial foi confor-

mada na Alemaña de fins do século XIX, nun contexto

xurídico-político ben máis autoritário que o presente, para

fundamentar a posibilidade de que o Estado adopte frente

a determinados suxeitos (reclusos, funcionários, militares,

estudantes,..) medidas coactivas, alén dos limites interpos-

tos polo respeito aos direitos e liberdades fundamentais.

Esa construción ten amosado no Direito Penitenciário

español unha lonxevidade digna de mellor causa. Sexa

como for, en virtude desas resolucións, o Estado

(auto)impón-se o dever absoluto de salvagardar a vida e a

saúde do recluso, mesmo frente à sua vontade e à sua

liberdade.

Isto é o que acaba de socavar os eventuais alicerces

xurídicos da resolución da Audiéncia Nacional. As senten-

zas do TC intensificaron tanto o dever do Estado de salva-

garda da vida e da saúde dos reclusos que nun momento

en que xa non pode seguir garantindo eses direitos, como

constatava o relatório forense, e que unha persoa se

encontra en prisión provisória con escasa lexitimación

legal, non cómpre senón o levantamento da medida cau-

telar. 

De feito, o caso De Juana leva até às últimas conse-

cuéncias a categoria das relacións de suxeición especial,

evidenciando a inevitável natureza bifronte da mesma

(negativa-positiva), asi como o carácter biunívoco das rela-

cións de direitos e deveres que a conforman. O popular

axioma de que ‘Todo cabe en Direito’ nunca foi máis do

que un pobre, e inveraz, recurso retórico: o menos que

cabe demandar do poder xurisdicional nun caso tan sensí-

vel como este é a coeréncia con o sentido e o fundamen-

to do estabelecido, sen contradición até o momento, polo

Tribunal Constitucional na matéria.

ESPECTÁCULO E PRISIÓN PERPÉTUA 

En último termo, o que explica a decisión xurisdi-

cional é a construción dun modo metaxurídico de prisión

perpétua artellado no cadro do espectáculo. Nese plano de

construción da realidade, no que o seu consumo procura

permanentemente iconos, (super-)heróis e (super-)viláns,

o conxunto da sociedade, e non só o sistema penal, é res-

ponsável de ter chegado a asumir decisións do poder

soberano que son insustentáveis no cadro xurídico. É

insustentável que descoñezamos a absoluta incompatibili-

dade do princípio de resocialización (art. 25 C.E.) con rexi-

mes de prisión materialmente perpétua para reclusos

condenados por delitos de terrorismo. É insustentável que

procuremos xeitos indirectos de garantir esa prisión per-

pétua, obviando a trascendéncia na matéria do princípio

de irretroactividade das disposicións desfavoráveis para o

réu (arts. 9.3, 25 C.E.), para suxeitos que foron condena-

dos por feitos acontecidos en etapas en que o noso siste-

ma penal non coñecia ese grau de suma severidade. É

insustentável que teñamos analisado o caso De Juana

como se se tratase, non dunha cuestión xurídica encadra-

da no Estado de Direito, senón dun espectáculo no que se

asiste a unha pugna entre un Estado preocupado pola sua

autopoiese soberana e a resisténcia dun organismo huma-

no. En todas esas chaves de sentido se desliza non só unha

ánsia vindicativa tendencialmente colectiva, senón a cons-

trución dun ponto de referéncia das paixóns tristes e das

pulsións tanáticas que atravesan a nosa sociedade. Se

cadra o máis inquietante do asunto é que esas paixóns

mudan con frecuéncia de ponto de referéncia. Dito en ter-

mos xurídico-políticos, a excepción nunca é tal, senón que

contamina o sistema penal, tendendo sempre à sua nor-

malización expansiva e à sua xeneralización. O coñecido

texto citado por BRECHT sobre a impasibilidade social

cando o poder dirixe o seu obxectivo, sucesivamente, a

diversos grupos humanos, dá boa conta desta dinámica.

Provavelmente tal texto terá vido, nas pasadas semanas, à

mente do lehendakari. 
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Unha das principais consecuéncias das respostas

governamentais aos atentados do 11-S foi sen dúvida o

desenvolvimento da indústria de seguranza interna. Para

2006 estava previsto que o mercado internacional chegase

aos 60 mil millóns de dólares e calcula-se que esta cifra

poderia elevar-se a un total de entre 170 e 250 mil millóns

en 2015. No orzamento para 2007 do Ministério de Interior

dos EUA destinan-se a este capítulo 34 mil millóns, deles

dous terzos para o controlo de fronteiras.

Contratos xenerosos e subsídios públicos à investi-

gación e o desenvolvimento garanten o crescimento da

indústria. Nos EUA prevé-se investir  neste capítulo 25 mil

millóns de dólares no período 2006-2010 e na UE –no pro-

grama do período 2007-2014- 2 mil millóns, aos que hai

que acrescentar os contributos particulares dos estados

membros. Lockheed, Martin, Raytheon, Boeing, Northrop

Grumman, Ericsson, Seisint, Accenture e Unisys figuran

entre as empresas mais beneficiadas nos Estados Unidos

encanto na Unión Europea sobrancean Thales, EADS, Fin-

meccanica, Sageme o grupo ASD. O 60% dos proxectos

piloto financiados con fondos do programa de investiga-

ción sobre seguranza da UE para o período 2004-2006 esti-

veron dirixidos por compañias do sector de defensa.

Contra as críticas que recebe o chamado “complexo

industrial de seguranza” opón-se sempre a, real ou imaxi-

nária, existéncia dunha manchea de ameazas. No entanto,

existen análises ben fundamentadas que demonstran que

as  supostas solucións a estas ameazas orientan-se mais a

controlar a populación do que a protexé-la. No cerne deste

parodoxo reside o que politicos e industriais chaman “inte-

roperabilidade”, isto é: o estabelecimento de sistemas com-

patíveis xestionados polos governos.

Ainda que  neste traballo examinaremos apenas o

desenvolvimento desta política en Europa e Norte-Améri-

ca, interesa lembrar que no Sul e no Leste non faltan tamén

governos que as apoian con entusiasmo.

DO CAMPO DE BATALLA À FRONTEIRA 

A UE está “defendida” dos que foxen da pobreza e

destruición por un formidável aparato que inclui minas

persoais colocadas ao longo da fonteira greco-turca, caño-

neiras e avións militares que patrullan o Mediterráneo e a

costa oeste de África, guardas de gatillo fácil e valados de

arame farpado que rodean os enclaves españóis en Marro-

cos de Ceuta e Melilla. A UE financia un consórcio dirixi-

do por Dassault Aviation, o mais importante fabricante

europeu de avións de combate, que fabrica aeronaves de

vixiláncia sen piloto para detectar “migrantes ilegais” nas

fronteiras exteriores.

En Norte-América, o congreso dos EUA aprovou

unha lei que autoriza a construción de un muro ao longo

de un terzo da fronteira con México e asinou-se un con-

trato de 2,5 mil millóns de dólares con Boeing para a ins-

talación, durante un período de 3-6 anos, de un “muro

virtual” formado por sensores, detectores de movimento,

cámaras infravermellas, torres de controlo e avións tele-

dirixidos que vixiarán as fronteiras con México e o Cana-

dá. Cando os EUA decidan controlar tamén as fronteiras

marítimas, o contrato poderia ascender até os 8 mil

millóns de dólares. Helicópteros Blackhawk, intercepto-

res a propulsión Citation e avións de vixiláncia Pilatus xa

comezaron a patrullar áreas estratéxicas da fronteira cana-

diana e a Guarda Costeira dos EUA realiza exercícios mili-

tares na zona dos Grandes Lagos violando asi o tratado

que proibe o uso de armas nas vias marítimas e fluviais.

DO CONTROLO DA EMIGRACIÓN AO CONTROLO SOCIAL

Os controlos biométricos son a base dos novos sis-

temas de identificación e dunha indústria billonária, par-

ticularmente na UE onde a partir de 2007 se tomarán as

impresións dixitais a todas as persoas que soliciten pasa-

porte, e iso apesar de que en muitos estados esta medi-

da viña aplicando-se tradicionalmente apenas às persoas

que cometeran algun crime. Agora a maioria da popula-

ción da UE terá de submeter-se a ela, como de resto xa

son obrigados a o facer, desde o ano 2000, migrantes ile-

gais e refuxiados. Quen solicite vistos de entrada nos

EUA (programa US VISIT) tamén terá que pasar por este

tipo de controlo, con o agravante de que despois as

impresións dixitais ficarán para sempre en poder das

autoridades norte-americanas, independentemente do

éxito ou fracaso da solicitude.

O avance na interoperabilidade supón que esta

información estará en breve disponível nas bases de dados

de todas as polícias europeas. En 2007 a Comisión Euro-

pea comezará a desenvolver un “sistema de identificación

de impresións dixitais automático” e outro de rexisto de

“entradas e saídas” en viaxes no interior e de/para o exte-

rior da UE. A polícia e os servizos de intelixéncia de Euro-

pa terán aceso às impresións dixitais e, ao conectaren con

a información dos vistos na UE e o sistema de controlo de

fronteiras, estes organismos poderán localizar as persoas

estranxeiras en situación irregular e transmitir a alerta a

todo o território da UE (de facto, ordens de arresto). Na

actualidade, existen no Reino Unido parellas de axentes e

funcionários de imigración equipadas con scanners

manuais para detectar migrantes ilegais, tecnoloxia que

non tardará en estender-se a toda Europa.

SEGURANZA E INTEROPERABILIDADE

Ben Hayes e Roch Tassé
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A semente destes sistemas xermolou en todo o

mundo. En 2004 a Organización Internacional de Avia-

ción Civil (un organismo da ONU) aprovou unha norma

internacional para pasaportes que inclui un sistema de

recoñecimento facial compatível e o armacenamento de

dados biométricos. O sistema US VISIT, baseado en iden-

tificadores biométricos, permite trazar o perfil de todas as

persoas que entran e saen do país, perfil que despois será

arquivado durante 40 anos. O Canadá prepara xa un sis-

tema similar e comezou as provas de vistos con identifi-

cación biométrica en Outubro de 2006.

Nas viaxes aéreas, antes do

início do vóo, a polícia e as axén-

cias de seguranza dos EUA e a UE

poderán ter aceso a partir de agora

ao “rexisto de pasaxeiros” (PNR nas

suas siglas en inglés) que inclui 35

categorias de dados persoais, entre

eles información financeira e hábi-

tos alimentares. En muitos casos, as

autoridades dos EUA teñen aceso

directo às bases de dados das reser-

vas realizadas noutros países. No

Reino Unido haverá nos mostrado-

res de facturación sinais discretos

para clasificar os pasaxeiros: verde,

laranxa e vermello segundo se trate

de persoas que poden embarcar

sen problemas, que teñen que

pasar controlos de seguranza espe-

ciais ou son buscadas e/ou que

entrañan algun tipo de ameaza.

Interoperabilidade non signi-

fica exactamente a har-

monización de

diferentes sistemas,

senón a globalización

do controlo. Non é por

acaso que desde o ano

2000 os EUA forneceron

tecnoloxia e fondos para

os sistemas de controlo

da imigración a mais de

20 países, entre eles Afe-

ganistán, Cambódia, Etiopia, Gana,

Kénia, Paquistán, Tanzánia e o

Iemen.

COMUNIDADES BAIXO SUSPEITA 

A seguir o 11-S, os governos

pasaron a controlar a nosa vida: das

chamadas telefónicas ao emprésti-

mo de libros nas bibliotecas. Na UE

os servidores están obrigados a

reter todos os dados das comunica-

cions telefónicas e electrónicas

durante un longo período de

tempo. Sen sentidos
Raquel Blanco
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En Agosto de 2006 o Tribunal Federal dos EUA

declarou inconstitucional a potestade auto-conferida do

Presidente Bush para autorizar a Axéncia Nacional de

Seguranza (NSA) a espionar, sen mandato xudicial, mensa-

xes electrónicas, faxes e comunicacións telefónicas con o

estranxeiro. A decisión foi recorrida. No Canadá, a Axén-

cia de Seguranza e Comunicación desfruta destes poderes

grazas a lei anti-terrorista. En Maio do pasado ano, a NSA

viu-se involucrada nunha controvérsia ao se revelar que

captara en segredo dados das comunicacións de dez

millóns de persoas utilizando os dados fornecidos volun-

tariamente por AT&T, Verizon e BellSouth. Ese mesmo

mes, o Fiscal Xeral e o Director do FBI ordenaron às

empresas de telecomunicacións armacenaren dados das

actividades dos seus clientes durante dous anos. O gover-

no dos EUA foi declarado culpável de vixiláncia ilegal do

sistema SWIFT, un sistema bancário global con base en

Bélxica, e está acusado formalmente de vulnerar o direito

à intimidade de numerosas persoas en 30 estados. Entre-

tanto, a UE cria compañias IT para equipar os seus servi-

zos de seguranza con vistas a facer exactamente o mesmo.

O Rexisto da Infáncia do Reino Unido poderá con-

trolar a vida de todas as persoas desde o nascimento,

incluindo a escolarización, os contactos que manteñan con

os servizos de sociais e de saúde, e mesmo, eventualmen-

te, a relación con pais “problemáticos”. Por outra parte, a

Lei de Salvaguarda de Grupos Vulneráveis permitirá que un

terzo da populación traballadora adulta fique suxeita a

constantes controlos de conduta criminal, encanto a nova

base de dados relacionados con a saúde centralizará os his-

toriais de doenzas mentais, alcoolismo, drogadición, VIH,

gravidez e outros dados potencialmente prexudiciais. A

polícia e os servizos de seguranza, asi como un número ele-

vado de profisionais da medicina, terán aceso a esta base

de dados,  o que inspira sérios temores no que à salva-

guarda da confidencialidade desta información di respeito. 

Non menos alarmante é o feito de que a partir de

agora se tomará unha amostra de ADN a todas as persoas

detidas, independentemente da xustificación e resultado do

arresto.

Na base de dados de ADN do Reino Unido xa está

rexistada 1 de cada 20 persoas residentes no estado, cifra

que se eleva a 1 de cada 5 no caso dos homes de raza negra.

Na actualidade, a UE e o G8 desenvolven sistemas para a

troca e comparación automatizadas de amostras de ADN.

Nos EUA son basicamente as empresas privadas as

que recollen información persoal para despois a venderen

a outras empresas ou ao próprio governo, que pode asi

explorar un filón cuxo aceso directo lle está vetado por lei.

Aliás, nos EUA a Lei PATRIOT ampliou o direito do FBI a

aceder aos rexistos das compañias privadas americanas,

incluídas as de Canadá que son xestionadas cada vez en

maior medida por compañias estado-unidense ou polas

suas filiais.

VIA SATÉLITE 

Outro ámbito a que se destinan importantes fon-

dos é o dos sistemas de controlo via satélite. Os  eloxios

que recebe o programa Galileo da UE, por tratar-se do

primeiro sistema civil de localización, ignoran que dous

terzos do seu orzamento está financiado polas maiores

compañias europeas de armamento e aviación e que

estas compañias esperan recuperar os seus investimentos

en aplicacións de navegación por satélite nun mercado

que para 2020 poderia alcanzar os 350 mil millóns de

dólares.

É previsível que unha das aplicacións do programa

Galileo sexa o proxecto, tan encomiado polo governo

británico, de “prezos por uso de estradas”, que substitui-

ria os actuais impostos de circulación por un sistema de

“paga o que conduces” mediante o controlo via satélite

dos deslocamentos de automóveis.

Os EUA, claro está, hai tempo que puxeron os

ollos no céu. Os seus satélites non só proporcionan o

coñecido sistema Echelon de vixiláncia global das comu-

nicacións senón que serven tamén para misións decisivas

(como confirmar os programas de construción de armas

de destruición masiva no Iraque e en Irán).

EN DEFENSA DA LIBERDADE E A DEMOCRACIA

Cando se descalifican as persoas que para definir

esta situación utilizamos termos como “estado policial”

ou “controlo social”, chamando-nos propagandistas da

conspiración, esquece-se que vivemos nun mundo en

que os governos non se dan presa nenguna en tomar

medidas sérias para remediar a catástrofe meio-ambiental

ou o abismo cada vez mais profundo entre ricos e

pobres,  mais mostran muita dilixéncia à hora de deseñar

estratéxias militares e de vixiláncia para un futuro de

décadas. 

Richard Thomas, Comisionado do Reino Unido

para a salvaguarda do direito à intimidade, alertou recen-

temente da urxéncia de recoñecer a realidade da “socie-

dade da vixiláncia”. O que non dixo foi o que George

Orwell xa comprendera perfeitamente hai anos: socieda-

de da vixiláncia e sociedade democrática non son sinóni-

mos. Nesta, o governo há de render contas à cidadania,

naquela a cidadania há de render contas ao governo.

Muitas das medidas que se toman son tan perigo-

sas como as ameazas que pretenden conxurar. No entan-

to, hai sinais encoraxadores que mostran que a xente

comeza a entender a necesidade de irmos à raiz dos pro-

blemas, defendermos os direitos fundamentais e recupe-

rarmos o poder dos governos e as grandes corporacións.

Do mesmo modo que un mundo en paz deslexitima a

indústria bélica, un mundo xusto torna desnecesária a

indústria de seguranza.
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NOTÍCIAS  . . . .

SECRETISMO POLICIAL

O Movemento polos Dereitos Civis denuncia que as

Polícias Nacional e Local de Compostela negan existir

constáncia documental algunha sobre os feitos acontecidos

o dia 25 de Xullo de 2006 nesta cidade, cando unidades

antidistúrbios procederon à identificación e cacheo de un

número elevado de persoas nunha intervención motivada

pola agresión a un mozo.

A actuación policial foi calificada no seu dia de des-

proporcionada e os responsáveis do MpDP entenden

agora que o incumprimento do dever de fornecer infor-

mación a quen a solicita permite suspeitar que as forzas de

seguranza tentan eludir responsabilidades.

EDUCACIÓN PARA A CIDADANIA

A Consellaria de Educación e Ordenación Universi-

tária ultima no maior dos segredos o deseño curricular da

Educación Primária que incorpora a chamada "Educación

para a Cidadania".

EsCULcA solicitou á responsável, Dona Angeles

Abelleira Barbanca, cópia dos documentos que están en

estudo mais esta negou a sua entrega alegando que antes

devian ser aprovados polo Consello Escolar de Galiza.

Negativa que igualmente receberon outros colectivos que

se interesaron polo proxecto e que agora poden consultá-

lo na nosa páxina (www.esculca.net) onde, a pesar de

tanto secretismo, está a disposición do público desde hai

mais de un mes.

POLÍCIAS BY PROXY (II)

Segundo informa o Movemento polos Dereitos Civis

a Axéncia Española de Protección de Dados, en escrito

remetido a esta asociación, recoñeceu como falta grave  o

feito de catro axentes da Polícia Nacional da Coruña teren

facilitado, en Xaneiro do 2006, fotografias de supostos car-

teiristas fichados a condutores de autobuses urbanos desta

cidade. Como xa informámos no núm. 12 (p.11) do noso

Boletin, estas fotografias ian acompañadas dunha nota en

que se alertava os condutores da existéncia de unha vaga

de roubos.

XUIZ FARTO

Dous membros da Central Intersindical Galega

(CIG), Paulo Carril e Eduardo Álvarez, apresentaron quei-

xa perante o Consello Xeral do Poder Xudicial contra o

xuiz decano da Coruña, Antonio Fraga Mandián, e o titu-

lar do Xulgado do Social nº 3 desta cidade, Manuel García

Carballo, por vulneración de direitos linguísticos.

Segundo os denunciantes, hai unhas semanas o Sr.

García Carballo teria ameazado con suspender unha vista

por problemas linguísticos. “Estou farto do tema do gale-

go.... E os direitos dos que falamos en castelán?” teria

exclamado o Sr. Garcia Carballo

PROTECCIÓN DE DADOS

“A raiz das informacións aparecidas en diferentes

meios de comunicación, relativas à publicación no Diário

Oficial de Galicia (DOG), por parte da Vicepresidéncia de

Igualdade e Benestar da Xunta de Galiza, dos nomes, ape-

lidos e documento de identidade dos beneficiários de axu-

das da administración galega para o tratamento de

drogodependéncias, a Axéncia Española de Protección de

Dados iniciará actuacións de investigación con o fin de

esclarecer se houvo vulneración da Lei Orgánica de Pro-

tección de Dados”, informa este organismo.

“FREEDOM FOR KURDISTAN”

A Subdelegación do Governo español en Ponteve-

dra impuxo unha multa de 4.000 euros à Asociación de

Solidariedade con Kurdistán por alguns dos seus membros

teren exibido unha faixa de apoio à liberdade deste país o

pasado 30 de Novembro de 2006 no estádio de Balaídos,

onde xogavan o Celta e o Fenerbace turco.

HABEAS CORPUS

A Sala Primeira do Tribunal Constitucional estimou,

na sua sentenza de 24.07.06 (BOE 197, 18.08.06), o recurso

de amparo formalizado polo cidadán vigués Pablo Álvarez

Rodríguez contra o auto de 4 de Novembro de 2005 dicta-

do polo Xulgado de Instrución nº 1 de Vigo que decidiu a

inadmisión ad liminem da súa solicitude de habeas corpus.

OS FEITOS

Pablo Álvarez, despois de se ter apresentado a

declarar voluntariamente acompañado do seu advogado e

non conforme con a sua retención en comisaria, solicita o

dia 3 de Novembro habeas corpus perante a Xuíza de

Guarda, quen ordena o seu translado ao Xulgado o dia

seguinte às 9 horas. No entanto, cando Pablo Álvarez

chega às dependéncias do Xulgado, a Xuíza –a proposta

do Ministério Fiscal- decide ditar auto inadmitindo o pro-

cedimento sen tomar declaración ao solicitante ou ao seu

letrado e sen permitir a proposición de prova. Por outras



palabras, desacatando o procedimento estabelecido na Lei

Orgánica 6/84.

A RESOLUCIÓN DO TC

Na sua resolución o TC lembra a sua reiterada dou-

trina no sentido de non ser lícito denegar a incoación do

habeas corpus no caso de existir privación de liberdade

non acordada xudicialmente e se cumpriren os requisitos

formais na solicitude, acrescentado sérias críticas à falta de

celeridade na actuación da Xuíza de Guarda por esta ter

resolvido telefonicamente adiar a decisión para o dia

seguinte ao da solicitude, prolongando sen necesidade a

detencion governativa.

Cumpre lembrar que o direito de habeas corpus,

recoñecido no art. 24 da Constituición Española, constitui

unha das garantias instrumentais do direito fundamental de

defensa. A frecuente inadmisión de solicitudes, sen permi-

tir as alegacións do solicitante e do seu advogado nen a

prática de prova, converte este procedimento constitucio-

nal nun mero “expediente ritual ou de carácter simbólico”

(TC), desactivando un importante mecanismo de controlo

xudicial do poder público.

A MORTE DE DIEGO VIÑAS

A Audiéncia Provincial da Coruña, Sec. 2, acaba de

ditar Auto desestimando a pretensión de os responsáveis

do Posto da Guarda Civil de Arteixo seren procesados

como autores dun delito de homicídio doloso no caso da

morte de Diego Viña, o xoven de 23 anos que aparecera

pendurado na sua cela despois de ter sido detido por unha

denúncia falsa do pai (vexa-se Boletin nº  12, pp. 7-8)

Por outra parte, a Subdelegación do Governo da

Coruña iniciou procedimento sancionador contra algunhas

das persoas que participaron na concentración convocada

pola Comisión de Denúncia de Galiza o pasado dia 12 de

Outubro perante o Cuartel da Guardia Civil de Arteixo. O

obxectivo da concentración era precisamente reclamar o

esclarecimento das circunstáncias en que morreu Diego

Viñas e esixir a depuración de responsabilidades. (vexa-se

Boletin n 15, p.11)

INCUMPRIMENTO DE OBRIGAS INTERNACIONAIS

O pasado 29 de Xaneiro, a Audiéncia Nacional puxo

en liberdade o suposto violador de direitos humanos Ricar-

do Cavallo ao considerar que os tribunais españóis non

son competentes, "por perda de xurisdición", apesar de

estar pendente un recurso perante o Tribunal Supremo.

Esta decisión, "é unha clara inobserváncia da obri-

gación internacional do Estado español de combater a

impunidade por todos os meios legais disponíveis", afirma

Amnistia Internacional.

CONTRA DONALD RUMSFELD

D. Jesús Lara Fernández e D. Miguel Alcántara Sanz,

en nome e representación do Foro Social de Sevilla, apre-

sentaron perante o Xulgado Central de Instrución desta

cidade Denúncia contra o Sr. Donald Rumsfeld, ex-Secre-

tário de Estado de Defensa dos EUA, por delitos de lesa

humanidade e contra persoas en caso de conflito armado.

Argumentan os denunciantes que entre as condutas

penadas como crime de lesa humanidade recollidas no

Código Penal (o art. 607bis.2) son aplicáveis a este caso

aquelas que se referen a quen “causar a morte de algunha

persoa” (art. 607bis.2.1.), quen “detiver algunha persoa e

se negar a recoñecer esa privación de liberdade ou a dar

razón da sorte ou paradeiro da persoa detida” (607bis.2.6),

quen “detiver outro, privando-o da liberdade, con infrac-

ción das normas internacionais sobre a detención

(607bis.2.7); quen “cometer tortura grave sobre persoas

que estiveron sob a sua custódia ou controlo” (607bis.2.8).

Condutas todas elas cometidas, en opinón dos denuncian-

tes, polo Sr. Rumsfeld como parte dun ataque xeneraliza-

do contra a populación civil do Iraque.

Tamén consideran acreditada, conforme ao exposto

nos feitos da denúncia, a comisión de “Delitos contra as

persoas en caso de conflito armado” .

O art. 611 CP castiga, no seu apartado 1, quen, con

ocasión dun conflito armado, “realizar ou ordenar realizar

ataques indiscriminados ou excesivos ou fixer obxecto a

populación civil de ataques, represálias ou actos ou amea-

zas de violéncia cuxa finalidade principal sexa a de ate-

rrar”, e, no apartado 9, quen “impedir ou demorar,

inxustificadamente, a liberación ou a repatriación de pri-

sioneiros de guerra ou de persoas civis.” .

Por outra parte, argumentan os denunciantes, “o art.

609 CP castiga quen, con ocasión dun conflito armado

maltratar de obra ou puxer en grave perigo a vida, a saúde

ou a integridade de calquer persoa protexida ou a fixer

obxecto de tortura ou tratamentos desumanos.”  O texto

íntegro da denuncia pode ser consultado na páxina de

EsCULcA (www.esculca.net) ou na do Foro Social de Sevi-

lla (www.forosocialsevilla.org) 

DESCARTÁVEIS, CONTAMINANTES E PERIGOSOS

A Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía

(APDHA) denuncia o tratamento cruel e desumano a que

foron submetidas as persoas que viaxavan a bordo do

buque Marine I tanto en Mauritánia como en Cabo Verde. 

A APDHA responsabiliza o governo español da

situación destas persoas que supostamente pretendian che-

gar às costas de Andalucia. Acusan-no de “vulnerar a lega-

lidade española e internacional e os direitos humanos,

para alén de acudir ao mecanismo de fraude de lei e da

arbitrariedade probidas no ordenamento xurídico español”
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e de actuar con elas como se se tratase “non de seres

humanos, senón de obxectos descartáveis, contaminantes

e perigosos".

Mais información www.apdha.org 

DESAPARICIÓN FORZOSA

O Estado español -xunto con os EUA, Reino Unido,

Alemaña e Itália- recusou asinar a Convención para a Pro-

tección de Todas as Persoas contra a Desaparición Forzo-

sa, adoptada pola Asemblea Xeral da ONU o 20 de

Decembro de 2006 e asinada por 55 estados en Paris o

pasado 6 de Febreiro.

A Convención proibe terminantemente as detención

secretas, fornece os meios para investigar o paradeiro das

persoas desaparecidas e garante o direito de reparación.

O número de persoas cuxa desparición é imputável

a diferentes governos de 90 países desde 1980 estima-se en

51.000. 

INCUMPRINDO COMPROMISOS

O Código de conduta da UE proibe a venda de

armas a países en conflito. No entanto, segundo informa

Pau Global, o Estado español, sinatário dese código, ven-

deu a Israel, durante os últimos cinco anos do governo de

José María Aznar, armas por valor de máis de 14 millóns

de euros. Política comercial que continuou con o actual

governo do PSOE. 

As empresas españolas implicadas na venda de

armas ao Estado de Israel serian a sección militar de IZAR

e Fabricaciones Extremeñas (FAEX), pertencente a Explo-

sivos Alaveses.

NA VANGUARDA

O Consello dos 25 governos da UE continua a porta

fechada o debate sobre a idade en que comezarán os con-

trolos biométricos (impresións dixitais e imaxes faciais) de

todas as persoas. A proposta do Estado español mantén-se

en primeira fila: a partir do dia do nacimento.

En www.statewatch.org poden consultar-se as inter-

vencións secretas –e instrutivas- dos representantes dos

diferentes estados.

IMAXES CONTRA A INFÁMIA

A Fundaciò Signes promove unha mui interesante

denúncia gráfica internacional contra a prisión de Guantá-

namo, aberta hai agora xa cinco anos. Os deseñadores e

profisionais do mundo da comunicación soman-se asi, con

a forza da imaxe, ao movimento mundial contra este cen-

tro de detención ilegal.

Para ver a galeria de imaxes completa e enviar cola-

boracións: http://www.fundacionsignes.org.

ESPIONAXE ILEGAL

O Alto Tribunal de Karlsruhe, Alemaña, confirmou a

sentenza ditada o pasado mes de Novembro, que declara-

va ilegal a instalación de malware en computadores per-

soais para espionar suspeitosos. Esta prática policial.

previamente autorizada por outro tribunal alemán, informa

Kriptopolis, era iniciativa de Wolfgang Schäuble, Ministro

alemán de Interior, que pretendia outorgar maiores pode-

res à polícia federal para entrar nos computadores de sus-

peitosos de terrorismo e outros delitos on-line.

DIREITO À INFORMACIÓN

ARTICLE 19, Index on Censorship e English PEN

denuncian a proposta do deputado David Maclean de pór

fora do alcance da Lei de Aceso à Información do Reino

Unido a correspondéncia do parlamento e dos seus mem-

bros. 

Medida que suporia unha séria ameaza para “un

direito gañado con muito esforzo e unha liberdade demo-

crática esencial”, e que viria somar-se à tentativa do pró-

prio governo Blair de limitar o aceso a documentos

mediante o incremento do custo do trámite administrativo.

BLOGS CENSURADOS

Electronic Frontier Foundation (EFF) solicitou infor-

maicón ao Departamento de Defensa sobre as actividades

da unidade Army Web Risk Assessment Cell (AWRAC),

supostamente encarregada de controlar centos de millares

de sítios web editados por soldados do exército estadou-

nidense na procura de información “inapropriada”.

“Os soldados han de ter direito a expresar libre-

mente a sua opinión no debate nacional sobre a guerra do

Iraque” -argumenta Marcia Hofmann, advogada de EFF-. ”E

nós temos direito a saber se o exército manipula a sua opi-

nón”.

CIA: PRISIONEIROS FANTASMAS

Human Rights Watch acaba de facer público un

Relatório de 50 páxinas: Ghost Prisoner: Two Years in

Secret CIA Detention, que contén unha descrición detalla-

da das prisións secretas da CIA e dos prisioneiros desapa-

recidos. 

A asociación humanitária enviou tamén unha Carta

a Bush requerendo información sobre a situación dos pri-

sioneiros que se encontran en paradeiro descoñecido.

Mais información: www.hrw.org .



MECANISMO GALEGO NO PARLAMENTO

“O Parlamento insta á Xunta de Galicia a realización,

coa debida interlocución coas asociacións singularmente

representativas dos intereses afectados, das actuacións con-

ducentes a posta en marcha en Galiza dun mecanismo de

prevención, nos termos e coas funcións e competencias

estabelecidas no Protocolo facultativo á Convención contra

a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos

ou degradantes”.  

Este é o texto da Proposición non de Lei promovida

polo deputado Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, do Grupo Par-

lamentar do BNG, “Sobre a creación dun mecanismo de

prevención de tortura e outros tratamentos ou penas cruéis,

inhumanos ou degradantes” (BOPG, núm 268. 07-0258

(15862), debatida no pleno do dia 13 do Presente mes.

Os argumentos esgrimidos polo Sr. Tabarés din res-

peito tanto ao estabelecido no próprio texto do Protocolo,

como à decisión manifestada polo Governo Galego de xes-

tionar os asuntos públicos con a máxima transparéncia

posível. 

“No propio Protocolo –art. 17- prevese que no caso

de Estados con competencias descentralizadas as entidades

descentralizadas tamén podan establecer os seus propios

mecanismos de prevención. 

Este é sen dúbida o caso galego, por canto Galiza xa

ten asumido competencias en áreas (menores, sanidade...)

nas que se poden producir o internamento obrigatorio de

persoas. A este respeito sinalar que, en ter-

mos do propio Acordo internacional, por

privación de liberdade debe entenderse

aqueles casos nos que se atopa unha per-

soa, xa sexa por orde administrativa, xudi-

cial ou de calquera outra autoridade e que

implican a imposibilidade de ausentarse

do lugar no que se atopa pola súa propia

vontade. 

“Galiza, con este goberno marcado

polo selo da transparencia, debe ser pio-

neira na constitución deste mecanismo de

prevención da tortura. Así dende o grupo

parlamentar do BLOQUE NACIONALISTA

GALEGO vimos a solicitar que o Goberno

de Galiza tome a iniciativa na creación dun

organismo independente, tanto nos seus

nomeamentos como no seu funcionamen-

to, e que teña capacidade para: 

-Examinar o tratamento que reciben as

persoas privadas de liberdade. 

-Facer recomendacións e propostas para

mellorar a situación e tratamento das per-

soas privadas de liberdade. 

-Acceder as informacións relativas ás per-

soas privadas de liberdade, tendo a posibi-

lidade de entrevistarse reservadamente con

elas

-Escoller libremente os centros a visitar, as

dados e as persoas coas que se entrevis-

tar.”
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UNHA PEQUENA XANELA

Asi califica Victoria Brittain, no artigo publicado o 1º

de Marzo en The Guardian, a arrepiante experiéncia de

Shahajan Janjua. Este xoven británico de orixe asiática, ao

igual que xa acontecera aos tres mozos de Tipton que

foran a Paquistán asistir à boda de un amigo e acabaron

en Guantánamo, foi preso en Somália onde tamén preten-

dia participar na boda de un amigo e, despois de sofrer

torturas e interrogatórios en vários centros de detención

secretos, con a participación de funcionários británicos,

acabou por ser posto en liberdade sen cargos. Sen cargos,

mais con importantes secuelas psicolóxicas.

“A história de Shahajan Janjua's non é mais que un

atisbo do que significa para os xovens británicos de orixe

asiática a chamada guerra contra o terror”, afirma Brittain.

A pomba da opresion
José Luís Torrente 



DEFAMATION ABC. A simple introduction to key concepts of

defamation law.

Como parte da sua campaña a favor da liberdade de expresión, a

asociación Article 19 publicou o pasado mes de Novembro de 2006 esta

pequena monografia sobre obxectivos, alcance e problemas das leis de

difamación, definindo este tipo de normas como aquelas “leis cuxo

obxectivo visa protexer as persoas contra a difusión de falsidades que

puderen danar a sua reputación” e acentuando a necesidade de se pro-

curar un ponto de equilíbrio entre a salvaguarda  dese direito e e o res-

peito à liberdade de expresión.

Aspecto importante, pois non raro estas leis, aplicadas con exce-

sivo rigor, son utilizadas antes para censurar a crítica a instituicións, sím-

bolos ou poderes públicos, garantir a orde pública, protexer sentimentos

(p.ex. relixiosos), etc.,  do que para salvaguardar o direito à reputación

individual, alargando asi desproporcionadamente o seu alcance. 

EL ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA. Una herramienta

para el buen funcionamento de los mercados

Mais recentemente, o 13 de Febreiro deste ano, a própria Article

19 publicou estoutro traballo sobre un tema de escaldante actualidade

na Galiza: a importáncia que para a actividade económica ten o direito

de aceder à información en poder das instituicións públicas.

“’Información Pública’ é toda información do  Estado que é de

interese comun e non está protexida por outro tipo de lexislación. Todos

os organismos públicos deven fornecer este tipo de información, e todas

as entidades privadas que receben diñeiro do Estado (por exerceren

unha función pública ou prestaren un servizo público) ou explotan un

ben de domínio público deven fornecer a información que producen

como consecuéncia destas actividades”, afirma-se na introdución.

Os dous estudos traballos están disponíveis en:  http://www.arti-

cle19.org/publications/index.html .

PÁXINAS  ....

www.statewatch.org

Statewatch é un observatório independente, con base en Gran

Bretaña, que traballa pola preservación das liberdades públicas e os

estándares democráticos en Europa. Apesar de estar formado, segundo

declaración própria, por un  grupo de persoas relativamente reducido,

hoxe  é recoñecido unanimemente como unhas das mais importantes

organizacións europeas no seu ámbito de traballo. Na páxina encontra-

se información actualizada sobre a situación dos direitos e liberdades

públicas na UE, seccións especializadas en temas concretos (Política de

Xustiza e Interior na UE, Vóos da CIA, A Globalización da Vixiláncia,

etc.), análises e relatórios de asuntos en debate e un importante fondo

documental. Asi mesmo Statewatch dá a coñecer regularmente docu-

mentos que as instituicións europeas se negan a facer públicos.
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