
Neste nº 23 do noso Boletin, informamos, en EsCULcA, dos acordos to-

mados na nosa asemblea anual, celebrada o 18 de Outubro, da participación de

EsCULcA-Xustiza na conferéncia celebrada en Bilbo sobre “O Direito de defensa

frente aos Tribunais e as Lexislacións Excepcionais”, da admisión do novo colec-

tivo na asociación Advogados Europea Democratas e de várias actividades rela-

cionadas con a reforma das instituicións internacionais e a celebración do 60º

aniversário da Declaración de Direitos Humanos.

En Análises e Relatórios publicamos un ensaio de Danilo Zolo, “Filoso-

fia da pena e instituicións penitenciárias”, en que o profesor italiano reflecte con

intelixéncia e clareza expositiva sobre os motivos que levan os grupos humanos

estavelmente organizados a recorreren, sen excepción, a práticas de carácter penal.

En Breves damos conta de várias situacións relacionadas con a proliferación

irregular de dispositivos de vídeo-vixiláncia, con a impunidade de que  gozan as ac-

tuacións ilegais de axentes e funcionários no exercício da sua función, asi como da

apresentación en Compostela do Manifesto pola Laicidade das Redes Cristiás.

Igualmente informamos dalgunhas vitórias no ámbito das liberdades

(“Blasfémia e relixión”) e de várias derrotas (“Xuiz Luigi Tosti”, “Dr. Peter Nitt-

mann”, “Palestinas multadas”). Damos conta tamén das consecuéncias da cha-

mada “Directiva da Vergoña”, da mobilización europea contra a cadea perpétua e

da consulta lanzada pola Rede Europea de Liberdades Cívicas sobre políticas de

xustiza e interior, alternativa à consulta institucional da Comisión Europea.

En Biblioteca publicamos a recensión da primeira parte do libro Por umha so-

ciedade laica. Polo nosso direito a decidir, publicado por Mulheres Nacionalistas Galegas.

Pola sua importáncia, xuntamos a este número fotocópia da versión oficial

en español (existe tamén versión en francés) do Proxecto de observacións finais ela-

borado polo grupo de expertos do Comité de Direitos Humanos da ONU a seguir

a comparecéncia do Reino de España. Salienta a preocupación que mostra o Co-

mité por cuestións reiteradamente denunciadas por EsCULcA sobre liberdade de

expresión, menores imigrantes, detención incomunicada, prática da tortura, etc.
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Esculca-Xustiza, asociación nacida no seo de EsCULcA

hai agora catro meses, con personalidade xurídica própria e fins,

meios e órgaos de dirección independentes, participou o pasado

mes de Outubro nos actos que AED-EDL (Advogados Demo-

cratas Europeus), Eskubideak-Consejo Vasco de la Abogacía e

o Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia organiza-

ron sob  o título xenérico: “O Direito de defensa frente aos Tri-

bunais e as Lexislacións Excepcionais”.

As sesións do encontro foron divididas en dous blocos.

No primeiro (“Contexto Internacional”) interviron como rela-

tores o Presidente do Consello Vasco da Advogacia, -Domingo

Arizmendi- e catro advogados procedentes de Itália, Bélxica e

Inglaterra. No segundo ( “Contexto do Estado español. O caso

Vasco”), Carmen Lamarca -Profesora de Direito Penal da Uni-

versidade Carlos III- e catro letrados vascos descreveron o con-

texto da excepcionalidade xudicial e lexislativa no Estado

español e as dificuldades con que deparan os advogados para

asumir a defensa dos seus clientes. 

As sesións contaron con a presenza de numerosos xuris-

tas chegados de diferentes países de Europa. No colóquio final

o presidente de Esculca-Xustiza, Nemésio Barxa, fixo unha

breve exposición sobre a situación na Galiza.

Esculca-Xustiza, convidada a solicitar o seu ingreso na

AED, apresentou a sua candidatura na reunión do Bureau da aso-

ciación, que tivo lugar a seguir os actos do Encontro. Na sua in-

tervención, Nemésio Barxa destacou a importáncia de estaren

representadas neste organismo as diferentes nacións que integran

o Estado español e a coincidéncia de obxectivos do colectivo ga-

lego e a asociación europea. A asemblea aprovou aceitar a solici-

tude por unanimidade con a única excepción da Asociación Libre

de Abogados (ALA) de Madrid, que optou pola abstención.

O traballo do novo colectivo consistirá a partir de agora

en promocionar a función social da advogacia e aprofundar no

ámbito da defensa dos direitos da cidadania, dos direitos hu-

manos e do Estado de Direito. A próxima cita será o mes de Fe-

breiro en Roma, na Asemblea Xeral da AED.

EsCULcA celebrou o pasado 18 de Outubro a sua

Asemblea Xeral anual. O Presidente, Fernando Martínez

Randulfe, apresentou o relatório das actividades realizadas

desde a última Asemblea, articulando a sua exposición en tres

grandes apartados: 

1. Sociedade Laica: o Presidente deu conta do traballo

feito con vistas à constituición da plataforma Galiza

Laica, da publicación e difusión do seu  primeiro mani-

festo, das xestións feitas perante os poderes públicos para

os instar a respeitaren o princípio de neutralidade en ma-

téria relixiosa e da organización de un curso de verao

sobre este tema en colaboración con a USC.

2. Política penitenciária: Despois de Martínez Randulfe

enunciar as diferentes accións emprendidas polo Obser-

vatório, o Vice-Presidente, Guillerme Presa Suárez, des-

creveu o intenso traballo da Coordenadora para a

Prevención da Tortura e os notáveis resultados dese es-

forzo. A seguir, Fernando Blanco Arce, informou da

frustrada tentativa de constituir un Comité que pudese

aceder sen restricións ao interior dos centros de menores

de Galiza e da situación das duas denúncias por maus

tratos que temos apresentadas contra os responsáveis do

cárcere de Teixeiro. 

3. Relacións con outras asociacións: Nemésio Barxa, Pre-

sidente de Esculca-Xustiza, informou da celebración da

asemblea constituinte do colectivo en que foi elexida a

Xunta Directiva e onde se acordou solicitar o ingreso na

asociación Advogados Europeus Democratas, asi como

da participación no Encontro de Bilbo organizado pola

própria AED e outros organismos.

A seguir, unha vez apresentado e aprovado o Estado de

Contas, a Asemblea estabeleceu as liñas de actuación para o pró-

ximo curso,entre as que cabe salientar a planificación de novas

actividades no ámbito académico, a diversificación do traballo

no meio penitenciário, incluindo –a proposta de Antonio Ca-

banas- a defensa do direito das persoas presas a receberen asis-

téncia letrada gratuita, e a potenciación dos meios de difusión do

Observatório (Boletin e nova páxina web nomeadamente).

A asemblea aprovou asi mesmo a incorporación à Xunta

Diretiva de José Angel Brandariz e aceitou a demisión de Ma-

risa González Seoane.

ASEMBLEA XERAL

EsCULcA-XUSTIZA

ESCULCA ........
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O pasado 24 de Outubro, Dia Internacional da ONU,

nove organizacións sociais galegas (entre elas EsCULcA) apre-

sentaron unha iniciativa para contribuir à criación dunha orde

mundial baseada no respeito e desenvolvimento da legalidade

internacional, advogando pola democratización das Nacións

Unidas e o controlo efectivo sobre todos os seus organismos,

axéncias e outras organizacións multilaterais globais.

O 10 de Decembro, con motivo da celebración do 60º

Aniversário da Declaración Universal de Direitos Humanos, a

Faculdade de Filosofia da Universidade de Compostela acolle

un acto comemorativo convocado pola plataforma Inicitiva

polos Direitos Humanos que está integrada polos seguintes co-

lectivos: Ais “O Peto”, Coordinadora Galega de ONGDs, Coordina-

dora de Crentes Galegos, Encrucillada, Esculca, Fundación Luis Tilve,

Foro Galego da Inmigración ,Intered,  Irimia, Médicos do Mundo, Se-

minario Galego de Educación para a Paz, Xustiza e Sociedade.

A Iniciativa enviou escrito aos centros educativos galegos

para os instar a organizaren actividades relacionadas con esta come-

moración e os informar dos actos previstos pola própria plataforma,

o mais importante o celebrado em Compostela, con a participación

de artistas do mundo do teatro, a música e a narración oral.

REFORMA DAS INSTITUICIÓNS INTERNACIONAIS

DECLARACIÓN UNIVERSAL DD.HH. 60º ANIVERSÁRIO

ANÁLISES E RELATÓRIOS ........

1. Os dilemas da xustiza punitiva

Unha reflexión sobre o significado filosófico da pena de-

veria examinar en primeiro lugar os motivos que levan os gru-

pos humanos estavelmente organizados a recorreren, sen

excepción, a práticas de carácter penal. Trataria-se portanto de

indagar as razóns profundas que, tanto na antiguidade mais re-

mota como no mundo moderno, levaron e continuan a levar os

grupos sociais a imporen a alguns dos seus membros, en forma

ritual e aprovada colectivamente, sofrimentos físicos ou psíqui-

cos, torturas e mutilacións até ao limite da suspensión da vida.

As aflicións penais son aplicadas através de estruturas so-

ciais, mais ou menos diferenciadas e complexas, que teñen o co-

metido de identificar como ‘perigosos’ alguns membros do grupo

e de proibir e desalentar comportamentos que se consideran des-

viados en relación con a ‘normalidade’ da vida social. Frecuen-

temente, a represión penal acompaña-se de formas de

intervención públicas con que se procura neutralizar antecipa-

damente os suxeitos considerados perigosos ou prevenir com-

portamentos que se consideran desviados, en particular mediante

medidas disuasórias, individuais e colectivas, en forma de grati-

ficacións ou, mais frecuentemente, de carácter punitivo.

Nas sociedades ‘evoluídas’a tarefa de identificar os su-

xeitos perigosos e de sancionar as condutas desviadas confia-se

normalmente a órgaos especiais e ‘independentes’ –as autorida-

des xudiciárias-  que se espera operen segundo procedimentos

predeterminados polo direito. Esas autoridades teñen o poder

de impor sancións, isto é de producir ‘sofrimentos legais’ de vá-

rios tipos e diversa intensidade, autorizando comportamentos

hostis contra os suxeitos que foron previamente submetidos a

algun tipo de identificación ou investigación. No mundo mo-

derno as investigacións xudiciárias teñen como obxectivo ave-

riguar a responsabilidade do suspeito ou do imputado, en base

ao princípio xeral do carácter persoal da responsabilidade penal.

E este princípio remete à asunción filosófica, fortemente con-

trovertida, da liberdade do suxeito. Sen supor a libre vontade

individual –o chamado ‘libre arbítrio’- seria imposível atribuir

responsabilidade moral e penal aos actores individuais e consi-

derá-los individualmente imputáveis e puníveis. Poderian, como

muito, ser obxecto de medidas administrativas de carácter tera-

péutico, como propuña a filosofia soviética do direito penal nas

primeiras décadas do século XX.

Nas sociedades ocidentais as ‘aflicións legais’ van da san-

ción pecuniária ao encarceramento temporal, à cadea perpétua,

à pena de morte. Esta última, ainda que hoxe está formalmente

(aparentemente) menos difundida que no pasado, cando pre-

dominavan os castigos corporais, continua a ser simbolicamente

a sanción penal por exceléncia: consuma a expulsión radical e

definitiva de un suxeito por parte do grupo a que ese suxeito

pertence, amais de destruir violentamente a sua identidade e

FILOSOFIA DA PENA E INSTITUICIÓNS PENITENCIÁRIAS
Danilo Zolo



dignidade. En Ocidente, a pena de morte gozou sempre de largo

consenso e hoxe continua gozando de apoio nos EUA, tanto

entre las clases dirixentes como na ética popular. Hoxe, con ex-

cepción dos países europeus, a aplicación da pena capital, sob

formas xudiciárias ou extra-xudiciárias, como o ‘suicídio carce-

rário’, tende a estender-se,  fortalecida polo contaxioso exemplo

dos EUA e aprovada basicamente polas grandes relixións posi-

tivas, incluída a Igrexa romana1.

Neste cadro xeneralisimo, a interrogante filosófica cen-

tral concerne sobretodo à xustificación da pena: ten fundamento

moral a pretensión da comunidade de sancionar os suxeitos des-

viados, chegando mesmo ao homicídio? Por qué se recoñece a

alguns o direito de castigar e a outros o dever de padecer os so-

frimentos que lles son inflixidos? Existe un princípio filosófico

que fundamente en xeral os direitos e os deveres penais? 

En segundo lugar podemos perguntar-nos: cais son as

funcións sociais efectivas  da pena e, mais en concreto, cais as

suas finalidades implícitas e latentes? 

E finalmente: o sistema penal existe porque hai com-

portamentos humanos que deven, de maneira absoluta, ser proi-

bidos? Ou é lícito pensar, ao contrário, que as politicas da

represión penal corresponden a continxéncias sociais, políticas

e económicas mui variáveis e privadas de xustificacións xeral?

2.Por qué castigar?

A filosofia ocidental ofereceu respostas diversas à inte-

rrogante sobre a xustificación da pena. Con unha simplificación

teórica drástica, mais no meu parecer plausível, podemos redu-

cir basicamente a dous os paradigmas da xustificación da pena,

un deles antigo e o outro moderno: 1) o paradigma nomolóxico

da orde cósmica e 2) o paradigma utilitarístico da defensa social

e da resocialización (ou reeducación) do réu.

1. Para fundamentar moral ou xuridicamente a ‘xus-

tiza punitiva’ (e a violéncia persecutória) invocou-se a idea

da orde e a harmonia universal.

Este paradigma, recorrente na filosofia grega, foi elabo-

rado na sua forma mais característica pola teoloxia católica me-

dieval. A sanción era concebida como unha espécie de

resarcimento cósmico: punir e reparar significa restabelecer o

equilíbrio alterado polo comportamento imoral ou ilegal, signi-

fica restaurar a ‘orde natural’, recuperando a vixéncia da racio-

nalidade imanente na criación, lesionada pola ‘culpa’ do ‘peca-

dor’. O sofrimento imposto ten tanto valor penitenciário –con

efeitos de redención e de purificación subxectiva- como valor

resarcitório. É o próprio Deus –e os seus representantes inves-

tidos de poder espiritual e de poder temporal- quen ten direito

a castigar en nome da sua transcendente xustiza, impondo as

‘peniténcias’. Non é por acaso que podemos encontrar as raízes

primeiras do direito penal moderno nos catálogos daquelas ac-

cións proibidas por Deus que sustentavan os tratados medievais

de teoloxia moral.

Na história europea, a intención purificadora, inspirada

no inflexível respeito da comparación con a orde obxectiva da

criación, xustificou, como é sabido, as mais atroces torturas, até à

refinada crueldade dos tribunais eclesiásticos da Igrexa romana e

en particular da Santa Inquisición. A represión da herexia sacra-

lizou a tortura entendendo-a e praticando-a non como expresión

de hostilidade ou crueldade, senón como instrumento espiritual

para axudar o imputado a tornar-se transparente à verdade e ‘con-

fesar’ (se resistia a tortura e non confesava, o imputado acabava

sendo absolvido e evitava ser enforcado, decapitado ou quei-

mado). O sofrimento inflixido era portanto esencialmente unha

homenaxe à harmoniosa regularidade normativa do mundo (à

‘vontade de Deus’) e, indirectamente, unha expiación colectiva

da culpa cometida por un membro da comunidade cristá.

Nos contextos ‘primitivos’ das sociedades mítico-rituais,

defende René Girard, a pena como confirmación colectiva da

orde cósmica asume un explícito significado vitimário e sacrifi-

cial. En situacións de crise, de lacerante conflitualidade e instabi-

lidade do grupo social, o rito penal desempeña a función de traer

novamente a paz e reconquistar o favor dos deuses. Isto se se re-

aliza sacrificando un indivíduo –o ‘bode expiatório’- sobre o que

está concentrada simbolicamente a culpa do grupo. A expulsión

e a destruición sacrifical da vítima –amiúde acompañada de ri-

tuais caníbalescos de tipo eucarístico- ten un efeito de purificación

e de redención do grupo social inteiro e  portanto de restauración

de unha relación positiva con o meio social, de afastamento dos

perigos, de captación do favor divino. Na civilizadísima e ‘demo-

crática’ Atenas, ao igual que nas culturas americanas precolombi-

nas, en particular na azteca e na maia, o sacrifício humano ten un

efeito reconfortante: é unha espécie de medicina social, de far-

makon, que protexe, cura e reforza as relacións colectivas.

2. O paradigma laico e utilitarista da defensa social con-

solida-se lentamente en Europa a partir de finais do século XVIII,

nos comezos da revolución industrial. Converte-se en dominante

no curso do século XIX con a consolidación da filosofia penal de

inspiración ilustrada e positivista e é hoxe en dia o capítulo de xus-

1. Vexa-se o Art. 2266 do texto recente do Catecismo da Igrexa Católica: “Defender o ben
comun da sociedade esixe pór o agresor en situación de non poder causar dano. Neste sen-
tido, o ensino tradicional da Igrexa recoñece o direito e o dever da lexítima autoridade pú-
blica de inflixir penas proporcionais à gravidade do delito, sen excluir, en casos de extrema
gravidade, a pena de morte”.
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tificación ‘racional’ da pena mais utilizado na penoloxia ortodoxa

ocidental (mui diferente do discurso de filosofias da pena non oci-

dentais como a islámica ou a confuciana). A tendéncia non é xa a

referir a pena ao dever de restaurar e resarcir a orde universal trans-

gredida polo pecador: agora castigar ten como obxectivo princi-

pal isolar do grupo social o infractor, neutralizar a sua perigosidade

e readmiti-lo no grupo só despois de o ter ‘reeducado’ à obedien-

cia e à disciplina social (mais só no caso de que esta recuperación

se considere posível).

O que se pede ao réu non é a confisión da própria culpa

e o recoñecimento de unha orde universal marcada por valores

transcendentes (mesmo se este aspecto sobrevive longo tempo

como unha espécie de mecanismo póstumo de reforzamento te-

olóxico-moral da pena). O que se espera é mais ben a aceitación

e o respeito das regras políticas e económicas adoptadas polo

grupo. O sofrimento procurado ao infractor xa non se entende

como expiación, purificación e redención. Trata-se de un sofri-

mento con función dupla: por unha parte ten significado retri-

butivo en relación con os valores e os intereses sociais violados

ou postos en risco polo delito; por outra parte pretende desen-

volver unha función correccional e disuasória. A lembranza do

sofrimento padecido deveria disuadir o réu de repetir o seu com-

portamento criminal, encanto o espectáculo social do sofri-

mento inflixido a alguns dos membros do grupo deveria operar

como un elemento disuasório xeral, inducindo a grande maio-

ria dos cidadáns a respeitaren as regras colectivas que o grupo se

deu libremente (democraticamente). Nos casos extremos, o su-

xeito é ‘exilado’ para sempre, ou sexa, é segregado permanente-

mente do grupo social porque se considera irreversivelmente

perigoso e non ‘reeducável’. É o caso do asilo (de feito) perma-

nente nos manicómios criminais, da cadea perpétua e da pena de

morte, sanción esta última que se considera dotada de elevada

eficácia disuasória para a xeneralidade dos membros do grupo.

No cárcere celular filadelfiano, que inaugura a grande

era da xustiza carcerária en que ainda hoxe estamos imersos, o

siléncio e a oración perden gradualmente o papel de instru-

mentos de ‘reeducación’ dos internos. O traballo, como observa

Tocqueville na sua viaxe americana, tende a converter-se no

principal instrumento para educar e disciplinar os prisioneiros

e para lles inculcar a lóxica da eficácia económica. Esta é unha

pedagoxia esencial nunha sociedade cada vez mais dominada

polos procesos da produción industrial e da economia mercan-

til. Non por acaso, Bentham concebeu o seu célebre Panopti-

con como un ‘cárcere’ de estrutura circular, onde, grazas a

sofisticados mecanismos ópticos, os guardas poden, sen eles

seren vistos, ter constamente sob controlo os detidos. A arqui-

tectura e a enxeñaria panóptica eran os instrumentos economi-

camente mais eficazes, salienta Bentham, en todos os casos en

que fose preciso que uns poucos controlasen muitos: non ape-

nas no cárcere mais tamén na escola, no hospital e, sobretodo, na

fábrica. Como afirma Michel Foucault, o sistema penal moderno

–ou sexa, basicamente, o sistema carcerário- pretende vixiar e

castigar disciplinando os suxeitos. A segregación e a aflición

deven producir, na forma mais económica posível, disciplina e

conformismo, non emenda e rendención.

O paradigma penal e penitenciário da defensa social pro-

pón-se como unha radical inovación a respeito da irracionali-

dade do sistema penal premoderno: entende ser preciso

humanizar as penas, ‘atenuá-las’, concluí-las con a recuperación

do réu e eliminar o carácter sumário e a exemplaridade simbólica

que durante séculos fixeron do ‘suplício’ a pena por antonomá-

sia. A penoloxia ilustrada empeña-se, sob aparéncia científica, en

elaborar o duplo rexisto dos delitos e das penas: a unha rigorosa

taxonomia da figura do delito fai-se corresponder unha ponti-

llosa determinación quantitativa das penas. E a pena carcerária

converte-se rapidamente na pena por exceléncia porque consi-

derada pena ‘racional’ por exceléncia: non só porque se consi-

dera mais suave e mais respeitosa con a integridade física e

psíquica dos suxeitos, senón tamén porque pode medir-se con a

gravidade do delito e a perigosidade social dos réus recorrendo à

simples variación da sua duración temporal que, por outra parte,

tamén é fléxível do ponto de vista da aflición procurada –xunto

ao ‘cárcere duro’ pode haver várias formas de ‘custódia atenuada’

e de semi-liberdade- e relativamente reversível.

O sistema penitenciário baseado no cárcere, defende-se

hoxe en Ocidente, corresponde perfeitamente às esixéncias de

defensa social de unha sociedade moderna, liberal, democrática,

respeitosa dos direitos fundamentais dos indivíduos. Procura in-

flixir aos infractores o mínimo sofrimento necesário para res-

ponder à esixéncia do mantimento da orde pública, do sentido

de seguranza dos cidadáns e da defensa dos valores ocidentais

centrados na ‘dignidade da persoa’. É un sistema, como reza a

carta constitucional italiana, que inspira o tratamento peniten-

ciário no ‘sentido de humanidade’ e que pretende atribuir à re-

clusión carcerária unha finalidade educativa.

3. A racionalidade funcional do sistema peniten-

ciário moderno.

Ora, para alén de motivacións formais, cal é a efectiva

función social do sistema penitenciário moderno? Son verosí-

meis os argumentos da criminoloxia e da penoloxia oficial que

o apresentan como un instrumento racional de defensa social, de

prevención do delito, da reeducación e resocialización dos con-

denados? De que racionalidade se trata?

A cuestión da racionalidade das medidas de detención é

un tema clásico da filosofía politica e da historiografia europea,
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de Tocqueville a Foucault, a Ignatieff, às recentes análises de

Loïc Wacquant. Mais é tamén un tema bastante descuidado no

terreno da investigación empírica e da reflexión teórica: descui-

dado tanto polos sociólogos como polos penalistas, por non falar

dos filósofos do direito, ocupados noutras tarefas.

Por muito que, cultural e socialmente, se procure ignorá-

lo, a racionalidade do cárcere é un tema que reaparece periodi-

camente sob formas paradoxais e inquietantes. Reaparece

porque, nunha sociedade que pretende inspirar-se nos valores de

liberdade e de respeito da dignidade humana, o cárcere resulta,

por iso mesmo, unha instituición fortemente infractora e, con-

secuentemente, contestada. En primeiro lugar, polos axentes so-

ciais directamente concernidos. En Itália, por exemplo, o

director do cárcere milanés de San Vittore referiu-se cinica-

mente (e impunemente) ao estabelecimento que dirixe como

un lugar de tortura. En segundo lugar, e clamorosamente, polos

cidadáns que están reclusos, sobretodo se pertencen às camadas

sociais meio-altas. E, no plano teórico, o cárcere é contestado

en xeral polos defensores do abolicionismo penal e tamén, mais

concretamente, polos defensores de un ‘abolicionismo carcerá-

rio’ específico que quereria abolir o cárcere sen no entanto pro-

pugnar o ambiguo ideal de unha sociedade sen delito ou sen

represión penal.

Mais apesar de todo isto a instituición carcerária está en

contínua expansión. En Itália, en Europa e no mundo cons-

truen-se constantemente novas cadeas e aumenta desmesura-

damente a populación carcerária. Nos Estados Unidos, por

exemplo, nos últimos quince anos, a populación carcerária tri-

plicou-se, superando a cifra de dous millóns de detidos, o que

representa en muitos sentidos un record mundial. Nos últimos

seis anos, foron construídos nos Estados Unidos dous centos

novos centros penitenciários, sen contar as prisións privadas. É

preciso ter en conta que, en paralelo ao incremento dos centros

penitenciários públicos, florece o correctional business, cuxo vo-

lume de negócios rexistou un crecimento exponencial.

En perto de cuarenta centros penitenciários privados

vive hoxe recluída unha populación de mais de cento trinta mil

detidos. Tamén en Itália, despois de ter oscilado alguns anos en

torno à cifra de 45.000 detidos, a populación carcerária atinxiu

recentemente o record de mais de 54.000 persoas, entre inter-

nos definitivamente condenados e internos à espera de xuízo.

Que pode significar o termo ‘racionalidade’ referido às

instituicións penitenciárias? A que racionalidade corresponden

a cantidade e a calidade aflitiva da pena carcerária? Deixando

momentaneamente de lado os aspectos metodoloxicamente so-

fisticados –doutro xeito correríamos o risco de ficarmos presos

no labirinto da epistemoloxia dos fenómenos normativos- por

racionalidade carcerária das execucións pode entender-se, mui

someramente, a congruéncia dos meios en relación con os fins

sociais formalmente declarados e institucionalmente lexitima-

dos. Segundo a perspectiva racionalística, como vimos, a con-

tención represiva do delito ten como obxectivo garantir a orde

política e a seguranza e, nese sentido, reforzar  as expectativas in-

dividuais relativamente aos bens e aos valores protexidos polo

ordenamento xurídico. E estes son en primeiro lugar a integri-

dade persoal, a liberdade e a propriedade.

Para examinar en termos non académicos a cuestión da

racionalidade instrumental do cárcere é indispensável facer alu-

sión à socioloxia da instituición penitenciária. Podemos referir-

nos, por exemplo, à cualidade afilitiva (ou, en hipótese,

reeducativa) do cárcere en Europa e en particular en Itália. Sobre

este tema dispomos hoxe de documentación fiável, en particu-

lar os relatórios dos inspectores do Comité do Consello de Eu-

ropa para a Prevención da Tortura e Tratamentos Desumanos e

Degradantes (CPT). Tamén o libro de Antonio Cassese, Umano-

Disumano. Commissariati e prigioni nell'Europa di oggi, que  inclui

unha descrición minuciosa da realidade carcerária europea, fruto

da observación directa pois Cassese foi presidente do CPT du-

rante catro anos.

Estes textos documentan a sistemática violación dos mais

elementares direitos dos cidadáns reclusos non só en países

como Turquia, tradicionalmente irrespetosos con os direitos

subxectivos, mais tamén nun país de longa tradición democrá-

tica como é Inglaterra. Crucial é o tema da tortura, agora non

praticada xa con a aparellaxe que usava no seu tempo a Santa

Inquisición: rodas, cordas nodosas, cavaletes erizados de espi-

ñas de aceiro, etc., que deixavan marcas visíveis no corpo dos

torturados. A tortura, como o observa Cassese, fai-se ‘doméstica

e elementar’ , mais non por iso menos cruel, humillante e dolo-

rosa. Unha forma ben estentida, sobretodo nos países medite-

rráneos, é a falanga que consiste en bater repetidamente con un

pau a planta dos pés ou a palma das maos dos detidos. Outro

método mui difundido é a ‘suspensión palestina’ e outro ainda

consiste en meter un ovo mui quente baixo a axila do detido, ou,

simplesmente, espancá-lo repetidamente na cabeza con unha

lista telefónica ben grosa, até o aturdir e conseguir que desmaie.

Nun país europeu a policia utiliza barras de plástico con duas

agullas metálicas polas que se pode facer correr unha violenta

descarga eléctrica.

No que à Itália di respeito, podemos referir-nos a dous

relatórios da comisión do CPT onde se documenta a prática de

formas de maus tratos e violéncia física contra cidadáns arresta-

dos e investigados. Os reclusos, sobretodo os estranxeiros ex-

tracomunitários e os tóxico-dependentes, receben

frecuentemente insultos, bofetadas, puñadas e pontapés e son

obrigados a permanecer en xexun. Os relatórios dos inspectores
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europeus denuncian asi mesmo as inaceitáveis condicións, do

ponto de vista do respeito dos direitos fundamentais, dos cen-

tros que visitaron, incluídos os Hospitais Psiquiátricos Xudiciá-

rios. Nestes estabelecimentos sobreocupados os reclusos viven

ateigados en celas estreitas, suxas, deterioradas, frias e mal ilu-

minadas, no dispoñen de mais espazo que dous ou tres metros

cadrados por persoa como média. A miúdo son obrigados a con-

servar a roupa e os obxectos persoais en caixas de cartón colo-

cadas no chao. E às veces tamén están no chao os colchóns en

que dormen. As actividades colectivas son escasas, as relacións

con o exterior dificultosas, encanto a comunicación entre o per-

soal penitenciário e os detidos estranxeiros ven impedida pola

auséncia de coñecimentos linguísticos ou de intérpretes.  Às

vezes, para transladar os detidos, usan-se cepos mui estreitos e

cadeas pesadas, prática que vulnera as disposicións penitenciá-

rias europeas.

O ateigamento dos estabelecimentos é unha das formas

mais graves, mais non a única, da tortura carcerária. As condi-

cións de vida das persoas con VIH, dos tóxico-dependentes e

dos estranxeiros extracomunitários son en extremo difíceis.

Estes últimos constituen actualmente case a metade da popu-

lación carcerária italiana. Unha componente aflitiva non irre-

levante é a abstinéncia sexual imposta de feito como unha

pena accesória:  fonte, como é sabido, de violéncia, de distor-

sión psico-sexual, da prática durante muito tempo humillante

e debilitante do auto-erotismo. Se sumarmos a falta de traba-

llo e de actividade social, a sordidez do ambiente, a má cali-

dade da comida e a dificuldade para receber atención médica

física e psicolóxica (o que non é equivalente a ser confiado aos

duvidosos tratamentos dos psiquiátricos carcerários), com-

prende-se por qué é tan elevada, e aumenta constantemente, a

taxa de autolesións, as tentativas de suicidio e o suicídio nos

cárceres italianos.

O estado dos centros penitenciários en Itália e no resto

de países europeus –a situación nos EUA é notavelmente mais

grave- non nos permite facer-nos ilusións sobre a sua hipoté-

tica función de reeducación e de reintegración social. O fra-

caso do proxecto reeducativo torna-se evidente, entre outras

cousas, na elevada percentaxe de reincidéncia (en Itália en

torno ao 50%) e nos exíguos resultados da reinserción social e

lavoral dos ex-presos.

Podemos portanto concluir que en Europa (como nos

EUA) a instituición carcerária é responsável de unha irra-

cionalidade dupla: é irracional non apenas en relación ao fin

reeducativo, mais tamén en relación ao delito e à garantia

da orde pública. A irracionalidade xeral-preventiva com-

prova-se no aumento constante da populación carcerária en

termos quer absolutos quer relativos e iso -aspecto sobre o

cal seria preciso reflectir en profundidade- independente-

mente da variación da taxa de criminalidade, que nos países

ocidentais tende a non reducir-se.  O cárcere é simplesmente

un lugar de aflición –por vezes de verdadeira e literal tor-

tura física e psíquica- e de violación dos mais elementares

direitos dos cidadáns. Opera como un lugar de autoidenti-

ficación diferencial e de profesionalización do detido: ali-

menta a subcultura do delito, asigna identidade permanente

a quen pon o pé nela ainda que sexa por pouco tempo, atri-

bui competéncia e propensión psicolóxicas que, na esmaga-

dora maioria dos casos, non contribuen à reinserción do

condenado na vida civil, antes ben ao contrário: exclui-no

permanentemente. A isto hai que acrescentar o custo social

dos cárceres, devido ao grande derroche de enerxia lavoral e

intelectual e, non menos importante, o seu carácter inícuo

do ponto de vista da composición social, pois a prisión, hoxe

como onte, é un lugar reservado esencialmente aos estratos

mais débeis e pobres da sociedade.

Conclusión

A irracionalidade funcional do sistema penitenciário mo-

derno autoriza, no meu parecer, a dar respostas negativas à va-

riedade de interrogantes filosóficas con que iniciávamos este

ensaio. A pretensión do sistema penitenciário ocidental de san-

cionar ‘racionalmente’ os comportamentos desviados en termos

de pura ‘defensa social’ non parece ter un grau de lexitimidade

ética superior ao que tiñan os tribunais eclesiásticos da Inquisi-

cón. Non se pode formular nengun princípio filosófico que xus-

tifique en termos universais os direitos e os deveres penais: o

direito de alguns de inflinxir sofrimentos e o dever de outros de

padecé-los. Todo o que vale para o antigo paradigma nomoló-

xico, vale tamén para o paradigma moderno da defensa social.

En realidade, tamén nos sistemas penais en vigor nas sociedades

mais ricas e evoluídas –en particular nos EUA- as funcións so-

ciais da pena carcerária parecen mui afastadas daquelas que de-

claran formalmente as clases dirixentes e divulgan os meios de

comunicación de masas.

Apesar de todo, é previsível que o cárcere continue sendo

durante muito tempo ainda a principal modalidade de pena en

Itália, en Europa e no mundo ocidental. E hoxe nada autoriza a

pensar que a evolución social en curso poda tornar obsoleto o

sistema das sancións penitenciárias, como imaxinan os teóricos

do abolicionismo penal. O abolicionismo é, onte igual que hoxe,

unha elementar utopia moralista, que nega unha función esen-

cial do sistema politico: a de garantir seguranza en troca de obe-

diéncia, fidelidade e cumplicidade. 
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Antes seria preciso acompañar a discusión sobre as posí-

veis alternativas ao cárcere –ou polo menos a sua reforma pro-

funda2- con unha reflexión filosófica sobre as razóns profundas

que ainda hoxe fan dela unha ‘instituición total’, isto é un lugar

de segregación, de aflición e de negación da identidade indivi-

dual (en forma seguramente menos drástica, mais de todos os

pontos de vista análoga à da pena capital). Entender estas ra-

zóns talvez poderia contribuir a liberar as práticas penais da

compacta componente irracional que sobrevive nelas, apesar dos

procesos de secularización que procurarian una neta distinción

entre direito, ética e teoloxia.

Cais son estas razóns?

Sen necesariamente aderir às teses de René Girard, pa-

rece difícil negar que no fondo da lóxica penitenciária hai,

hoxe como onte, pulsións colectivas profundamente irracio-

nais: os sistemas penais modernos non se liberaron de unha

tradición milenária que viu a xustiza punitiva estreitamente

entrelazada con a vinganza, a tortura, o suplício e o sacrifício

ritual de vidas humanas.

Por umha parte, sobreviven mecanismos psicolóxicos

elementares que atribuen à sanción penal unha función vindi-

cativa e retributiva que nada ten en comun con os fins de de-

fensa social. Como mostrou Garfinkel exemplarmente, o

proceso penal é sobretodo unha cerimónia de degradación

moral do imputado no curso da cal se impón à vítima os prexu-

ízos morais compartidos pola maioria do grupo. En segundo

lugar, o proceso é unha prática de estigmatización do conde-

nado que o investe dos sinais indeléveis de vítima. Quen pasou

polo cerimonial do xuízo penal –paradoxalmente tamén quen

saíu xuridicamente indene- non voltará a ser un menbro ‘nor-

mal’ do grupo social: sobre el pesarán hipotecas que tenderán a

discriminá-lo, a marxinalizá-lo e a repetir contra el, informal-

mente, infinitas imposicións de ‘sofrimento legal’.

Por outra parte, os mecanismos penais son caldo de cul-

tivo de emocións colectivas esencialmente reconducíveis à in-

seguranza e ao medo. A sua función latente é a de producir

estabilidade e  cimentar a coesión do grupo através do trata-

mento hostil e o sacrifíco de alguns membros, sobre os que se

concentran o sentido de culpa e as frustracións colectivas. Hai,

para alén da indiferenza, unha espécie de gratificación social in-

consciente, mesmo nos países mais desenvolvidos e democráti-

cos, que ten a sua orixe no coñecimento da cantidade de

sofrimento inútil, de brutalidade e de abusos de que son nor-

malmente vítimas os cidadáns incriminados ou reclusos.

Se é verdade,como afirma Ulrich Beck, que as sociedades

ocidentais contemporáneas poden ser consideradas ‘sociedades

de risco’, onde se difunde cada vez mais os sentimentos de inse-

guranza, de desconfianza e de abandono social, non será desca-

bido aventurar a hipótese de estar precisamente aí a chave para

entendermos as razóns da contínua expansión da populación car-

cerária a que asistimos en Ocidente. O mesmo fervor xusticialista

que exalta a virtude terapéutica do cárcere (e mesmo da pena de

morte) e aplaude a política represiva da “Toleráncia Cero”, non

corresponde en absoluto a unha demanda de racionalización e

modernización do controlo social e do tratamento do delito. Ao

contrário, no fondo de todo isto hai novas inseguranzas e novas,

urxentes, esixéncias de protección.  Ao lado dos mesmos proce-

sos de marxinalización social, de discriminacion racial e de em-

pobrecimento colectivo, hai medos irracionais que voltan emerxir

nun mundo menos simplificado polas ideoloxias e polas crenzas

relixiosas e, ao mesmo tempo, mais complexo, turbulento e divi-

dido, apesar dos procesos de informatización e de globalización.

2. No plano estritamente teórico hoxe perfila-se a posibilidade de adoptar medidas alter-
nativas ao cárcere, como a detención domiciliária, a custódia polos servizos sociais ou o
electronic monitoring, que podan ir substituindo gradualmente o internamento ou permitan
polo menos reservá-lo para unha categoria reducida de delitos de excepcional perigosidade
social. En calquer caso, ainda haveria que resolver o problema das “aflicións acesórias” –pos-
teriores à limitacón da liberdade persoal- producidas polo cárcere, que vulnera os direitos
fundamentais dos cidadáns reclusos. Calquer reforma carcerária deveria partir da idea que
nunha sociedade evoluída e complexa a limitación da liberdade persoal ten xa, en si mesma,
o suficiente efeito aflitivo no detido –e consecuentemente o suficiente efeito disuasório
xeral- para que sexa posível eliminar, sen riscos sociais importantes, as “aflicións acesórias”
e as lesións da dignidade e identidade persoal que a reclusión carcerária comporta hoxe. 
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O Xulgado do Contencioso Administrativo núm. 1 de

Compostela condenou o Concello desta cidade a retirar as cáma-

ras de vídeo-vixilancia instaladas no casco histórico, dando asi a

razón ao Movemento polos Dereitos Civís que apresentara en

2006 denúncia polas continuas ilegalidades cometidas no sistema

de vídeo controlo: incumprimento sistemático dos prazos previs-

tos na lei para solicitar a  renovación da autorización, auséncia de

libro de rexisto de imaxes e posta en funcionamento das cámaras

sen previamente teren sido instalados os devidos sinais.

Precedente na Galiza 

O MpDC subliña que esta Resolución estabelece un pre-

cedente importante que deveria servir para evitar no futuro prá-

ticas abusivas na utilización destes dispositivos, muitas veces

respaldadas pola própria Delegación do Governo e ignoradas

por instituicións como o Valedor do Pobo.

Renato Núñez, portavoz da asociación, tranquiliza as per-

soas que podan lamentar a retiradas das cámaras por confiaren na

eficácia da vídeo-vixiláncia: as cámaras instaladas no casco histó-

rico compostelán non conseguiron evitar nengun dos atentados co-

metidos contra o património ou a propriedade privada nesa zona.

En Ourense 

Pola sua parte, o Concello de Ourense abriu un expe-

diente de reposición da legalidade contra as vídeo-cámaras insta-

ladas na Xefatura Provincial de Tráfico da rua Saenz Dias por non

existir licenza municipal. Segundo o MpDC, esta infracción é

apenas unha irregularidade mais das muitas que cumulan as tres

cámaras instaladas no exterior desa Dirección Provincial de Trá-

fico pois os dispositivos ubicados na fachada do edifício e na mar-

quesiña de entrada non están sinalizados e os viciños negaron

expresamente autorización para que fosen instalados por enten-

deren que vulneran claramente o seu direito à intimidade.

O pasado 27 de Outubro celebrou-se a vista oral con-

tra Fran del Buey, Presidente de PreSOS-Galiza, imputado

por un delito de denúncia falsa e outro de falso testemuño a

raiz da denúncia apresentada contra el por axentes da polícia

municipal de Compostela.

Como informamos no seu dia3, a denúncia tivo a sua

orixe nos feitos acontecidos na Rua de San Pedro desa ci-

dade a noite do 30 de Decembro de 2004, cando unha dis-

cusión entre o condutor dun veículo e un viandante deu

lugar a unha actuación policial contra este último, actuación

que Fran del Buey e outras persoas ali presentes considera-

ron inxustificadamente violenta. Ao responderen os axentes

con ameazas às as suas palabras cando tentava deter a agre-

sión, o Sr. del Buey decidiu apresentar queixa no Xulgado de

Instrución de Compostela. Despois de un xuízo que a Co-

misión de Denúncia de Galiza calificou de irregular, os

axentes resultaron absolvidos e entenderon que era à sua vez

de denunciar Fran del Buey.

A vista oral

Por parte da Fiscalia e a acusación particular, foron

chamados a declarar catro axentes e unha testemuña pre-

sencial, que ofereceron versións contraditórias. O xuiz

viu-e obrigado a chamar à orde un dos axentes pola ati-

tude sobranceira adoptada perante as perguntas do advo-

gado defensor.

Quen non pudo declarar foi o cidadán agredido aquel

30 de Decembro, Francisco J. Rey González, ao non chegar

a tempo a audiéncia por un problema de tráfico.Tampouco

puderon prestar declaración os membros de diferentes co-

lectivos cívicos convocados pola defensa (EsCULcA, Nais

en Loita, PreSOS-Galiza, Comisión de Denúncia, Coléxio

de Advogados de Ourense, etc.). Neste caso, por o xuiz ter

decidido non aceitar outros testemuños que os das persoas

presentes no momento de aconteceren os feitos.

O pasado 30 de Agosto Carmen Borja Jiménez, de 44

anos, morreu no Hospital Universitário da Coruña onde fora

transladada urxentemente desde o Centro Penitenciário de

Teixeiro. 

A Sra. Borja Jiménez solicitara en duas ocasións ace-

der ao terceiro grau en base ao seu precário estado de saúde

e en ambas lle fora denegado polo titular do xulgado de vi-

xiláncia penitenciária nº 1 da Coruña, Javier San Clodio

Piñón. Contra a opinión da xunta de tratamento do centro,

o xuiz estimou en ambas as ocasións que a solicitante “non

estava suficientemente doente”. 

Dá-se a circunstáncia que este xuiz é o mesmo que –

tamén neste caso contra a opinión da xunta de tratamento

do centro- si concedeu a José Emilio Rodríguez Menéndez

o permiso que permitiu ao advogado fuxir a Arxentina.

BREVES ........

CÁMARAS ILEGAIS 

BENEFÍCIOS CARCERÁRIOS

DENÚNCIA CONTRA FRAN DEL BUEY

3. Ver Boletin nº 20, p.11.
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O pasado dia 12, as Redes Cristiáns apresentaron

na Galeria Sargadelos de Compostela o seu Manifesto pola

Laicidade. No acto de apresentación interviron Antón

Aneiros en nome da Coordenadora de Crentes Galegos;

Lois Ferradás -Decano da Faculdade de Ciéncias da Edu-

cación e Vice-presidente de Irímia- e Heitor López de

Castro, advogado de EsCULcA.

"Redes Cristianas, dende a súa dobre pertenza á comu-

nidade cristiá-católica e á sociedade civil, aposta decididamente

pola independencia, respecto e colaboración entre estes dous

ámbitos e avoga por un Estado laico que supere o actual confe-

sionalismo encuberto e por unha Igrexa inspirada só polo Evan-

xeo e non sometida a ningunha tutela do Estado.", afirma-se no

documento que se pode ler e apoiar en:

http://www.redescristianas.net/adhesiones/manifiesto_gal.php

O pasado 30 de Outubro celebrou-se no xulgado do

penal núm.2 da Coruña a vista do xuízo oral contra FJRG,

VMLG E GBS, os tres acusados polo Ministério Público de

delitos de resisténcia e atentado contra funcionários do CP de

Teixeiro en 1999. Na vista, o Ministério Público modificou as

suas conclusións e rebaixou notavelmente as peticións de con-

dena, de tal xeito que o xuizo rematou con unha sentenza de

conformidade, isto é, os acusados aceitaron as penas, agora

mais leves, propostas polo Fiscal e a vista foi suspendida.

Nove anos antes

Até aquí a notícia do que pasou o 30 de Outubro. Mais

os feitos veñen de vello. En Novembro de 1999, a Asociación

de apoio a persoas presas Salhaketa denunciou a agresión a

tres internos no módulo de isolamento do penal de Teixeiro

e, a partir da comunicación que a letrada dun deles conseguiu

estabelecer con o seu cliente, iniciou unha longa batalla xu-

dicial por esclarecer o acontecido.

Apesar de estaren incomunicados entre si, os presos

deron unha mesma versión dos feitos aos tres advogados que

finalmente puderon falar con eles. O seu relato, sen fisuras

nen contradicións, foi a base para fomular denúncia contra

vários funcionários da prisión coruñesa.

O xuiz de vixiancia penitenciária

Ora, se o coerente relato das vítimas non deixava lugar

a dúvidas, a trabe que fundamentou a estratexia dos denun-

ciantes foi a Resolución que o 3 de Decembro dese mesmo

ano emitiu o xuiz de vixiláncia penitenciária da Coruña, onde

se sinala que a aplicación de medidas coercitivas  como a uti-

lización ininterrompida de grilletes durante catro dias (desde

as 13 horas do dia 5  até as 11 horas do dia 9), asi como a re-

clusión en rexime de isolamento absoluto durante cinco dias

(do 5 ao 10 de Novembro), era “incorrecta e inxustificada”.

O expediente foi enviado ao xulgado de Betanzos a fin

de que este iniciase proceso penal contra os funcionários au-

tores deste rigor desnecesário.

No xulgado de Betanzos

Mais a opinión do xulgado de Betanzos foi ben outra.

Manter alxemadas tres persoas durante catro dias (repeti-

mos, catro dias con as maos engrilletadas ao somier da cama)

é, no seu parecer, unha medida axustada a Direito polo que

decidiu arquivar a causa  e garantir asi a impunidade dos au-

tores dos abusos. 

Por outra parte, irregularidades procesuais tan mani-

festas como, por exemplo, non se permitir aos advogados con-

signaren en acta as preguntas aos funcionários que o xuiz

denegava sistemáticamente ou faceren constar que os tres pre-

sos apresentavan lesións que foran obxectivadas en partes de

asisténcia, levaron os letrados a se negaren a asinar algunha

das dilixéncias.

Triunfo da estratéxia carcerária

O preso que denuncia en prisión ter sido agredido en-

fronta-se normalmente a un proceso penal por resisténcia ou

delito de atentado. Non ia ser este caso unha excepción. 

O Ministério Fiscal, o mesmo órgao do estado que so-

licitou ao xuiz de vixiláncia penitenciária que remetese ao xul-

gado de Betanzos información sobre a actuación dos

funcionários con o fin de esclarecer responsabilidades, aca-

bou formulando peticións de pena elevadísimas para os tres

presos submetidos a abusos. Esquizofrenia fiscal e xudicial?

Non é  este o primeiro caso nen será, infelizmente, o último.

O 30 de Outubro de 2008, decorridos nove anos

desde o momento dos feitos, as tres vítimas que apresentaron

denúncia por teren sido tratadas de maneira selvaxe no mó-

dulo de isolamento de Teixeiro tiveron de facer frente a un

xuízo, mais non como denunciantes, senón sentadas no banco

dos acusados. 

Os tres tiñan un único desexo: esquecer os seus sofri-

mentos durante os catros dias en que permaneceron con as

maos engrilletadas ao somier da cama… catro dias. 

E ainda haverá quen defenda que o noso sistema xu-

dicial é capaz de evitar ou castigar os casos de tortura!
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Mais unha vez, persoas que denuncian abusos poli-

ciais son obxecto de contra-denúncias que formu-

lan os próprios axentes imputados.

Esta vez trata-se de números da Guarda Civil de Ar-

teixo e a denúncia é contra 12 activistas que acusan de teren

participado o pasado 12 de Outubro nunha concentración en

protesta pola morte de Diego Viña Castro, o xoven de 23 anos

que morrera no cuartel de Arteixo hai agora catro anos en

circunstáncias que nunca foron esclarecidas. 

Entre as persoas denunciadas polos membros da

G.C. figura o advogado Fernando Blanco Arce, membro da

Xunta Directiva de EsCULcA.

Catro anos de obscuridade

Desde o ano 2004, a Comisión de Denúncia de Ga-

liza convoca regularmente concentracións cada 12 de Ou-

tubro para lembrar que ainda non foron esclarecidas as

circunstáncias da morte de Diego Viña Castro e instar as

autoridades a investigar os feitos e depurar responsabilida-

des. Con ese mesmo obxectivo, en Marzo de 2005, diversos

colectivos galegos –entre eles EsCULcA- apresentaron de-

núncia contra o comandante do Posto da Guarda Civil de

Arteixo e vários axentes por un posível delito de homicídio

doloso, detención ilegal e encobrimento (vexa-se Boletin

nº 12, “A morte de Diego Viña Castro”, pp. 7-8).Agora a

própria escuadra a que pertencen axentes imputados pola

morte de Diego Viña Castro, formula denúncia contra unha

dúcia de persoas que traballan desde hai anos por conseguir

que se esclarezan as obscuras circunstáncias en que esa

morte tivo lugar.Na exposición de motivos alega-se que un

grupo de persoas permaneceu o dia 12 de Outubro de 2008

diante da igrexa parroquial de Arteixo durante a celebra-

ción dos actos relixiosos en que os membros da benemérita

honran a virxe do Pilar. Estas persoas, que exibian fotogra-

fias do xoven morto e unha faixa reclamando o esclareci-

mento dos feitos, corearon lemas e, segundo os

denunciantes, atravesaron un pau na porta da igrexa, ac-

tuacións que consideran constitutivas de ilícito penal cuxa

calificación inicial seria por detención ilegal e delito de

ofensa aos sentimentos relixiosos (sic).

Esta atitude non pasaria de ser un novo episódio da es-

tratéxia de contra-denúncias a que recorren regularmente os

axentes acusados de maus tratos, torturas e mesmo homicídios

se non fose que, neste caso, entre as persoas denunciadas hai

duas familiares próximas do xoven falecido, vitimas tamén por-

tanto daqueles obscuros feitos de hai 4 anos.

O pasado mes de Outubro Human Rights Watch (HRW)

fixo público un relatório sobre o tratamento que receben no

Reino de España os menores non acompañados que chegan às

suas costas: Retornos a calquer prezo. España insiste na repatriación de

menores estranxeiros non acompañados sen garantias.

Segundo HRW, ao chegaren ao Reino de España, os me-

nores son detidos e ingresados en centros de acollida, onde teñen

que facer frente a posíveis maus tratos, e desde onde son devol-

tos, sen as garantias devidas, a países en que corren o risco de so-

frer tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.

Ainda que a lei española se axusta no fundamental às esi-

xéncias das normas internacionais, a prática dista muito de res-

peitar eses requisitos. A maioria dos menores non acompañados

que chegan às costas españolas proceden de Marrocos e o Sene-

gal, países con os que o Reino de España asinou acordos bilate-

rais para acelerar os trámites de repatriación. 

HRW afirma ter constáncia documentada de repetidos

abusos nestes países –onde os menores son con frecuéncia dei-

xados na rua, non reagrupados con a sua famíia- e acusa  o Reino

de Marrocos e o de España desta prática delitiva.

Por outra parte, ao contrário do que acontece con as per-

soas adultas, o governo español non proporciona aos menores

imigrantes asisténcia legal gratuita e independente, o que os

priva da posibilidade de recorreren sentenzas que poden afectar

a sua integridade e até a própria vida. Quen representa os me-

nores é, paradoxalmente, a mesma entidade pública que realiza

o trámite de repatriación e, cando advogados independentes

pretenden representá-los de forma gratuita, o governo fai o po-

sível por impedir esas actuación solidárias.

”España deve investigar as circunstáncias a que se en-

frentan os menores ao seu regreso antes de tomar unha decisión

de repatriación”, subliña Simone Troller, investigadora dos di-

reitos do menor de HRW.

A Resolución aprovada o 30 de Marzo de 2007  polo

Consello de Direitos Humanos da ONU a proposta da Organi-

zación da Conferéncia Islámica (OCI)4 , que visava o estabele-

cimento de limites à liberdade de expresión ‘para garantir o

respeito às relixións e conviccións’, foi contestada de imediato

polas organizacións de defensa da liberdade de expresión con

unha campaña que culminou o pasado mes de Setembro con a

GUARDA CIVIL DENUNCIA ACTIVISTAS RETORNO A CALQUER PREZO

BLASFÉMIA E RELIXIÓN

4. Ver Boletin 18, p.10.
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comparecéncia de delegacións  da IFEX, o CIHRS e Article19

na 9ª Sesión do Consello celebrada os dias 8-26.

As organizacións puxeron de manifesto a sua profunda

preocupación pola aprovación de normas como estas que propor-

cionan aos governos instrumentos mui eficaces para restrinxir

ainda mais a xa limitada liberdade de expresión, e ilustraron as suas

afirmacións con exemplos de censura ben elocuentes: o caso do

escritor Nagib Mahfouz, acusado de ateísmo e apostasia polo seu

libro Os fillos do noso bairro; a persecución do escritor Nasr Hamid

Abu Zaid, que na sua obra oferece unha reinterpretación do

Corán; as reaccións contra o poema de Mahmoud Darwish (‘Oh,

pai, son xudeu’), cantado por Marcel Khalife, imputado por utili-

zar impropriamente versos do Corán; ou o caso do blogger Karin

Amer, acusado de incitación contra o Islam polas opinións politi-

cas e relixiosas expresadas no seu blogue.

Githu Muigai, Relator Especial da ONU para as Formas

Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofo-

bia e Intoleráncia mostrou a sua oposición a promover a difa-

mación da relixión como un novo conceito xurídico por, no seu

parecer, seren suficientes as normas que xa existen contra o ódio

relixioso ou racial.

Ao que parece, a OCI voltará a abrir o debate na Confe-

réncia de Seguimento do Racismo que terá lugar o próximo mes

de Abril en Xenebra.

Despois de anos de denúncias, a Comisión Europea de-

cidiu finalmente facer pública o pasado 20 de Agosto a versión

revisada do Regulamento de Seguranza nos Aeroportos. O Re-

gulamento non precisa de norma algunha de desenvolvimento

por ser ‘obrigatório en todos os seus elementos e directamente

aplicável en cada Estado membro’.

A publicación veu pór fin à polémica atitude da Co-

misión cuxo inxustificado secretismo deu lugar a frecuentes

casos de abusos nos aeroportos europeus. Entre eles, o de

David Raya, viciño do Hospitalet de Llobregat, que denun-

ciou no Parlamento Europeu ter sido obrigado en várias oca-

sións –por alegada esixéncia do regulamento secreto- a exibir

o seu historial médico confidencial para demonstrar que pa-

dece de diabetes e fibrose quística e precisa viaxar con medi-

camentos e produtos líquidos.

Curiosamente, na sesión da comisión en que o Sr. Raya

expuxo a sua queixa, cando o eurodeputado Ignasi Guardans

manifestou que, ao ser secreta, a norma deixava unha “ampla

marxe de manobra à arbitrariedade”, a secretária da Comisión,

presente na sala, revelou que a norma prevé que as persoas

que padecen algunha doenza podan levar medicamentos e be-

bidas non alcóolicas.

Finalmente, con dous meses de demora, o governo es-

pañol deu a coñecer a norma o 27 de Setembro pasado.

Pouco mais de tres meses depois de o Parlamento Euro-

peu ter adoptado a directiva ‘retorno’, que institucionaliza a de-

tención xeneralizada das persoas estranxeiras, Réseau Migreurop

constata que os estados europeus van adecuando paulatina-

mente a sua lexislación à lóxica desa norma.

En Itália, onde desde hai anos é costume decretar perio-

dicamente o ‘estado de urxéncia’ con o pretexto dunha suposta

e iminente ameaza de invasión, o Consello de Ministros decidiu

duplicar o número de centros de detención de persoas estran-

xeiras que van ser expulsadas e construir centros fechados para

recluir aquelas que demanden asilo. Segundo o ministro Ma-

roni, o período de detención será prolongado até 18 meses (na

actualidade é de 60 dias).

Por outra parte, desde o mes de Xullo, efectivos milita-

res comezaron a colaborar con as forzas de seguranza que con-

trolan os centros de identificación e expulsión (CIE), aos que as

asociacións de direitos humanos teñen aceso mui limitado. 

Tamén no Reino de España, onde as denúncias de vio-

léncia policial son constantes, os períodos de detención prolon-

gan-se cada vez mais e nega-se de maneira sistemática o aceso ao

interior dos centros de detención às asociacións que reclaman

desde hai tempo maior transparéncia.

Na Franza, numerosas asociacións denunciaron as conse-

cuéncias da chamada ‘politica da cifra’ que leva a cabo o governo

na sua tentativa de pór fin ao lavor de defensa dos direitos das per-

soas estranxeiras que realiza a CIMADE. O  obxectivo é reducir o

traballo desta organización aos aspectos estritamente informativos

e suprimir calquer posibilidade de que a sociedade civil poda es-

culcar o que acontece nos centros de detención de imigrantes.

“As adverténcias das numerosas voces que se ergueron

contra a directiva de ‘retorno’ estavan ben fundadas” –conclui

Migreurop-. “En nome da luita contra a imigración irregular, e

con o pretexto de responder às expectativas da opinión pública,

a detención está en vias de se converter na regra, no cadro de

unha temível harmonización europea.... Se optarmos pola inac-

ción, o alargamento dos prazos, a desumanización ou a opaci-

dade serán a norma en todos os lugares de reclusión

administrativa de persoas estranxeiras”.

Para o evitar, Migreurop lanza unha campaña que se pode

consultar en: www.migreurop.org.
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A princípios do mes de Novembro foi lanzada unha

campaña desde o interior dos cárceres italianos contra o ergastolo

(nome que recebe en Itália a cadea perpétua). Esta campaña pre-

tende retomar as mobilizacións do inverno de 2007 en que par-

ticiparon ao redor de 800 persoas condenadas a perpetuidade e

que contara con apoio no exterior.

Agora trata-se de coordenar unha nova acción colectiva

que se estenderá do 1º de Decembro até o 16 de Marzo do pró-

ximo ano. A convocatória abranxe neste caso toda Europa pois a

cadea perpétua –explícita ou encoberta- existe na prática totali-

dade dos estados europeus, afirman os convocantes. No español,

por exemplo, en virtude das reformas penais do 2003, o máximo

de cumprimento efectivo pode chegar aos 40 anos, o que equivale

a unha vida en prisión. Outras veces, forza-se a interpretación das

leis existentes para que persoas acusadas de determinados delitos,

e en primeiro lugar os que caen sob a denominación de terro-

rismo, non podan sair do cárcere. Por outra parte, hai numerosí-

simos casos de indefensión, persoas que pasan a vida na cadea por

acumularen condenas ditadas en momentos diferentes e, ao non

disporen dos servizos de un advogado que tramite a refundición

adecuada, non poden aceder à liberdade.

No Estado Español

Persoas internas en diferentes prisons do estado fixeron

xexun os dias 1,2, e 3 de Decembro. Algunhas apresentaron

unha lista de reclamacións en que figuran a fixación dun limite

máximo de cumprimento efectivo en prisión (20 anos), a de-

rrogación da chamada doutrina Parot , a liberdade das persoas

que padecen doenzas graves e a implantación efectiva do Pro-

tocolo da ONU para a a prevención da  tortura.

Calquer mobilización na prisión é duramente repri-

mida pola Administración Penitenciária, que lembra con

temor o nivel organizativo que dentro das cadeas chegou aca-

dar a populación penitenciaria integrada na COPEL (Coor-

dinadora de Presos en Luita) aló polos finais dos setenta e até

ben entrados os oitenta do século pasado. Por iso e previsível

que as persoas que participaron no xexun dos dias 1, 2 e 3 so-

fran represálias e sexan transladadas para evitar a auto-orga-

nización do colectivo.

A Comisión Europea acaba de lanzar unha consulta pú-

blica sobre as futuras prioridades da politica de  Xustiza e Inte-

rior da Unión Europea. 

A ‘Área de liberdade, seguranza e xustiza’ da UE desen-

volveu-se en dous programas –o de Tampere (1999) e o da Haia

(2004)- deseñados e aprovados sen participación da sociedade

civil e dos respectivos parlamentos apesar do papel relevante

que estes programas desempeñaron no estabelecimento da

axenda política e os parámetros e obxectivos de medidas poli-

ciais específicias.

O programa para o período 2009-2014 está previsto que

sexa aprovado en Novembro de 2009 durante a presidéncia

sueca da UE (Programa de Estocolmo), despois de unha fase de

consultas prévia à definición das prioridades para os próximos

cinco anos. A ‘ampla consulta pública’ que agora emprende a

Comisión forma parte precisamente desta fase mais, infeliz-

mente, as perguntas que se fan à sociedade parecen mais enca-

miñadas a obter o apoio público para as iniciativas políticas da

UE que a alentar unha verdadeira troca de ideas sobre a subs-

táncia e o contido desas políticas.

A Rede Europea de Liberdades Cívicas deseñou un cuestio-

nário alternativo en que se formulan diferentes perguntas sobre

o desenvolvimento das políticas da UE e o seu efeito sobre as li-

berdades públicas e os direitos fundamentais. Esta consulta al-

ternativa ten en conta as importantes discusións que foron

debatidas recentemente no seo do EU Futur Group e os seus re-

sultados serán compilados e submetidos posteriormente à Co-

misíon Europea, que se comprometeu a tomar en consideración

“outros contributos adicionais”.

Para responder ao cuestionário:

http://www.ecln.org/index.html.

O 18 de Novembro foi suspendido no Tribunal de Ca-

sación en Roma, o xuízo de apelación contra a primeira con-

dena imposta ao xuiz italiano Luigi Tosti, que se nega a exercer

o seu cargo na Sala de Audiéncias en presenza do crucifixo. 

Antecedentes

A situación de Luigi Tosti ten a sua orixe na demanda que

apresentou en Outubro de 2003 para que fose retirado o crucifixo

da Sala de Audiéncias de Camerino, onde exercia o seu cargo de

xuiz do civil, e na resposta evasiva que se deu à sua solicitude.

Nesta resposta aludia-se de maneira vaga a certas ‘dispo-

sicións’ que darian cobertura legal à presenza do símbolo reli-

xioso. As indagacións que o próprio xuiz emprendeu para

recorrer a resolución levaron-no a descobrir que, con efeito,

existe unha directiva do ano 1926 (!) que prescreve a colocación

de crucifixos nas salas de audiéncia. 
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Como esta directiva contraria inequivocamente o disposto

en vários artigos da Constituición Italiana, en vigor desde 1947, o

xuiz Tosti negou-se a partir de Maio de 2005 a facer xustiza nesas

condicións e esixiu a retirada dos crucifixos en todas as salas de au-

diéncia de Camerino. Isto significaria que, embora con muito

atraso, a directiva do governo de Mussolini deixaria de ser aplicada.

En Novembro dese mesmo ano o xuiz foi condenado a

7 meses de cárcere e unha suspensión de un ano de todos os car-

gos públicos por ‘infracción de obrigacións no cargo’. Em Fe-

breiro de 2006, a petición do fiscal, foi destituído das suas

funcións e suspendido de salário. En Maio de 2007 desestimou-

se o seu recurso e elevou-se a condena a 12 meses de prisión.

Entretanto, o Consello de Estado italiano promulgou

unha Decisión de princípio para descartar no futuro demandas

similares. A cruz cristá pasou a ser considerada como un “símbolo

importante” tamén para os non crentes, xa que, argumenta-se, ‘en

diferentes lugares o seu significado é tamén diferente’. Fora da

Igrexa simbolizaria valores humanos xerais como ‘a toleráncia, o

respeito mútuo ou a confirmación dos direitos individuais’.

Por unha peculiaridade do direito italiano, Tosti vai ser

obrigado a partir de agora a suportar un xuízo atrás de outro na

mesma causa pois cada un dos procedimentos que el se negou a

celebrar baixo o crucifixo será procesado individualmente. É

previsível portanto que no decurso dos procedimentos penden-

tes as autoridades aumenten o tempo de condena.

Con un escrito de apenas unha páxina, o Tribunal Eu-

ropeu de Direitos Humanos  (TEDH) desestimou con carácter

definitivo e sen argumentación a demanda apresentada hai tres

anos polo Dr. Peter Nittmann contra Alemaña referente ao im-

posto eclesiástico forzoso que se deduz às persoas desemprega-

das5. Esta dedución realiza-se en base à Concordata asinada por

Hitler con o Vaticano e o único argumento que alega o TEDH

na sua resposta é non existir “aparéncia algunha” de violación

da Convención Europea dos Direitos Humanos.

No seu breve escrito, o tribunal limita-se a comunicar

que non desexa mais notificacións sobre o asunto e anuncia que

no prazo de un ano a acta será destruída.

Entre as tres xuízas que asinan o escrito de resposta às

sesenta páxinas da demanda do Dr. Nittmann e aos millares de

asinaturas recollidas en todo o mundo, figura a Sra. Jaeger que

exercera anteriormente e durante muitos anos como xuíza no

Tribunal Constitucional Federal Alemán e na Corte Federal de

Asuntos da Seguranza Social, os dous tribunais que encobriron

e aplicaron reiteradamente con sentenzas escandalosas o anti-

constitucional imposto eclesiástico forzoso praticado às persoas

desempregadas sen confisión relixiosa.

Frederich Toben, fundador do Instituto Adelaide, de-

tido no aeorporto de Heathrow por unha orde de arresto euro-

pea emitida por Alemaña, foi posto en liberdade o pasado dia 19

despois de o governo alemán retirar a denúncia.

“O caso do Dr. Frederick Toben parece destinado a conver-

ter-se nunha causa célebre precisamente porque estes casos difíceis

son a prova fundamental dos princípios liberais (...).  Os pontos de

vista que defende Toben sobre o Holocausto son ofensivos, feos e

equivocados. Mais a liberdade de expresión é a pedra angular da de-

mocracia liberal sen a cal todas as outras liberdades desaban. Res-

trinximos esa liberdade unicamente en caso de circunstáncias

extremas (como a incitación ao ódio racial ou à violéncia)”, afirma

Chris Huhne, portavoz do Partido Democrático Liberal do RU.

A lexislación alemá permite pedir a extradición de per-

soas suspeitosas de espallaren propaganda nazi ou calquer con-

tido que poda incitar ao nazismo na Alemaña e o Tribunal

Supremo decidiu estender esa lexislación à Internete, mesmo

en casos en que o contido proveña doutro país. 

Os defensores do discurso libre na Internet reaxiran con

cautela. ‘Precisamos observar os resultados práticos da nova le-

xislación’, di Jens Ohlig, do Chaos Computer Club, responsável de

supervisionar cuestións ligadas à rede na Alemaña. Apesar de con-

denar os neonazis que usan a Web para divulgar as suas ideas,

Ohlig afirma que é preciso ‘estar atento en relación con os esfor-

zos das autoridades de censurar actividades na Internete’. ‘É difí-

cil ver onde poden acabar estas tentativas de estender a

xurisdición ou que arrepiantes efeitos poden traer para a liber-

dade de expresión’, alerta Huhne.

Toben, director do Adelaide Institute, organización aus-

traliana dedicada a cuestionar o holocausto, xa fora preso em

Abril de 1999. Antes do xulgamento, viaxara por Europa pro-

curando provas das suas teorias e, despois de cumprir parte da

sentenza de dez meses, retornara à Austrália.

A Audiéncia Provincial de Cádiz decidiu sobreser o o

caso dos axentes da Guarda Civil acusados de furar a boia en

que Laucling Sonko, cidadán senegalés, tentara entrar en
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Ceuta pola fronteira de Benzu. O Sr. Sonko morreu afogado na

madrugada do 27 de Setembro de 2007 e a Comisión de

Axuda ao Refugiado (CEAR) denunciou os axentes que esta-

van de servizo nese momento por entender que a sua conduta

poderia ter sido delitiva.

Via marítima

As persoas que tentan entrar en Ceuta e Melilla via ma-

rítima parten da costa marroquina en boias incháveis, como as

que utilizan os nenos na praia, e son arrastadas até a costa  ceuti

mediante cordas por un nadador que coñece ben o lugar.

Laucling Sonko estava a próximo à praia de Benzu cando

foi avistado por unha patrulla de axentes da Guarda Civil que o

obrigaron a voltar a águas marroquinas e, cando estava a uns

100 mts da costa, racharon-lle a boia con un coitelo apesar de

Gonko avisá-los unha e outra vez berrando que non sabia nadar.

“Laucling Sonko comezou a pedir axuda repetindo que

non sabia nadar, mais os membros do Instituto Armado toma-

ron-no a broma e riron del, crendo que tiña muito conto e que

se servia dunha treta para que o recollesen” explica Alberto Re-

vuelta, presidente de CEAR Sur.

Cando os axentes viron que Sonko afogava, tentaron res-

gatá-lo e levar o corpo à praia. Pediron axuda a vários efectivos

da forza militar auxiliar de Marrocos (os chamados mehanies)

mais estes negaron-se a recoller o imigrante alegando textual-

mente “Nós xa temos mortos avondo. Quedade vós con el”.

O corpo de Laucling Sonko agonizou en solo ceuti à es-

pera da ambuláncia, que demorou unha hora.

Segundo Revuelta, furar as boias incháveis dos imigran-

tes é “unha prática relativamente habitual” para “os devolver e

impedir que tenten voltar dando brazadas con o salva-vidas a

águas españolas”.

O tratado asinado bilateralmente en 1992 estipula que

os efectivos españóis teñen de levar os emigrantes a Marrocos

pola fronteira terreste de El Tarajal ou pola pasaxe fronteiriza

de Benzu, mais, como as autoridades do país viciño se negan a

os aceitar, os axentes españóis optan por lles furar as boias. 

No auto ditado pola Audiéncia aponta-se a imposibli-

dade de atender a petición da Fiscalia de Cádiz de reabrir o caso

por entender que a morte do Sr. Sonko se produciu nunha praia

marroquina desde a cal o cadáver teria sido transladado a Ceuta.

Maria Freixa e Ana Maria Fernández, foron multadas

o 31 de Outubro pasado con 500 e 600 euros respectiva-

mente por infracción do art. 73.j da Lei do Deporte, que

sanciona a participación violenta en pelexas e desordes pú-

blicas nos recintos deportivos. A multa foi imposta pola Di-

rección Xeral da Polícia. 

A sua falta: exibir no Pavillón do Palau Blaugrana, durante

un encontro entre o Barça e o Maccabi de Tel Aviv, unha ban-

deira palestina e duas pancartas en defensa da causa deste povo,

actuación que tamén motivou a abertura dun expediente do Mi-

nistério do Interior. Neste caso a sanción elevou-se a 3.500 euros

mais, en princípio, non deveria prosperar por as competéncias no

ámbito deportivo estaren transferidas à Generalitat.

Os feitos

Segundo explicaron en conferéncia de prensa, Maria

Freixa e Ana Mª Fernández foron abordadas en primeiro lugar

por un membro da seguranza privada do clube, que as instou a

lle entregaren a bandeira. Elas negaron-se porque os seguidores

do Maccabi exibian sen problema bandeiras israelitas. Interviron

entón os Mossos que lla arrancaron violentamente nunha ac-

tuación tan desmesurada que o público reaxiu berrando “Pales-

tina!” “Palestina!” en apoio das activistas. 

En conferéncia de prensa, Maria Freixa asegurou que os

Mossos voltaron actuar con violéncia extrema no exterior do pa-

villón cando, unha vez acabado o xogo, a retiveron durante

unha hora para a identificar. A contundéncia da actuación dos

Mossos respondia, segundo as suas declaracións, à presenza no

pavillón de axentes dos servizos secretos de Israel, que costu-

man acompañar as equipas cando saen ao estranxeiro.

Maria Freixa presentou denúncia no xulgado de guarda.

Un dos testemuños mais importantes é o de un espectador que

tentou defendé-la e a quen os Mossos acabaron denunciando

tamén por agresión. Este home asegura que os axentes o trata-

ron de forma agresiva e que o obrigaron a falar-lles en español,

“porque estamos en España”.

Tamén a UEFA

A agresiva actuación dos corpos policiais en eventos de-

portivos foi tamén denunciada pola Comisión de Disciplina da

UEFA, que ditaminou que os incidentes ocorridos no Calderón

no encontro Atlético de Madrid-Olympique de Marsella da Liga

de Campeóns “foron provocados pola Polícia Español sen nen-

guna razón”. En declaracións a Onda Cero, William Gaillard,

Director de Comunicación deste organismo, afirmou que non

foi esta a primeira vez: “Tivemos anteriormente problemas con

a Polícia Española, falamos con as autoridades e tamén lles es-

crevemos”, manifestou.
PALESTINAS MULTADAS
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BIBLIOTECA ........

POR UMHA SOCIEDADE LAICA.
POLO NOSSO DIREITO A DECIDIR
Mullheres Nacionalistas Galegas, 2008

É o título da edición de dous textos: “Feminismo e sociedade laica” de

Amada Traba & Mercedes Oliveira, e “Laicismo e o seu suporte jurídico, da pers-

pectiva de género”, de Doris Benegas. Xustifica-se o esforzo como unha contri-

buición à penetración no laicismo, salientando a importáncia que ten para as

mulleres lograr unha sociedade con liberdade de pensamento.

“Feminismo e sociedade laica”

Comezan con unha suxestión que é xa unha piscadela: “Se Deus fosse

mulher, isto nom teria passado...”. Constatan a realidade da importáncia da reli-

xión como componente esencial da vida das persoas ao longo da história. Mais

centran o seu estudo na relixión organizada como igrexa no seu aspecto de es-

trutura social institucionalizada, que impón unha visión do mundo, transmi-

tindo a necesidade de observar unha orde acomodada a esa visión. Colocan esas

“lentes violetas” que as afixeron à sensibilidade para detectaren na sua visión eses

perfis discriminatórios que, a forza de estaren aí, de sempre, temos asumidos con

naturalidade, sen apreciarmos as suas estridéncias.

Se o patriarcado exerce unha política sexual hierarquizada con unha distri-

buición do traballo produtivo e reprodutivo, e unha distribuición dos espazos pú-

blico e privado para atribuir maior valor ao masculino, a relixión sustén esa visión,

de tal xeito que se estabelece unha espécie de sinerxia entrelazada entre o patriar-

cado como forma de dominación, a relixión como xustificación ideolóxica desa do-

minación e o poder politico lexitimado para esixir a sua imposición.

O papel do mito de Eva, criada por Deus, para axuda do home, seducida

pola serpe, culpável da perda do paraíso e da transmsión do pecado orixinal, serve

de xustificacion ideolóxica à superioridade do home sobre a muller. E Maria, mai de

Xesus, non redime suficientemente a muller, xa que concebeu o fillo sendo virxe e

manifesta-se como “a escrva do Señor” con o que subliña que apenas desa atitude de

subsidiariedade, de sofrimento, atinxe o seu valor. Nese sentido traballan esses nomes

reservados para as mullers como Dores, Angústias, Soledade, Imaculada, etc.

As autoras analisan que está pasando con as reformas lexislativas adoptados

seguindo as indicacións da ONU e comprovan como en muitos países de tradición

islámica as reformas diluen-se ao entraren en contacto con a família, pois é aí onde

se conserva a tradición relixiosa e o direito consuetudinário que mantén o submeti-

mento da muller. Mesmo en países de imigrantes, como Europa Ocidental, esixe-se

aos traballadores masculinos adaptaren-se ao que a demanda capitalista precisa, mais

cede-se no que ao controlo das mulleres di respeito, con o cal se reforza o patriarcado.

Parace pois natural que as mulleres sexamos o grupo social mais interesado en

reivindicar o laicismo frente ao poder patriarcal, na medida en que a laicidade sirva

para construir pilares sociais comuns, implica a implantación dun novo modelo que

contempla os varóns e as mulleres en pé de igualdade, e non só terá transcendéncia

nas cuestións relacionadas con a reprodución biolóxica, senón sobretodo con a re-

produción social e cultural desa orde patriarcal de mulleres actualmente submetidas.

O laicismo non é unha particularidade acidental na história de alguns países,

senon unha conquista de alcance universal que devemos preservar e promover”.
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