
Neste núm. 28 do noso Boletin, na sección de EsCULcA, informamos

de várias actividades do noso Observatório: a asisténcia à Asemblea da AED; o

envio de escritos à Fiscalia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e à De-

legación do Governo interesando actuacións que esclarezan os obscuros feitos

acontecidos o pasado 19 de Decembro nas proximidades do C.P. de Teixeiro; a

carta dirixida ao Delegado do Governo para mostrar a nosa preocupación pola

persisténcia de intervencións policiais inxustificadamente violentas como a de

Vigo do pasado 22 de Febreiro; a recusación de Nuria Fachal como xuíza res-

ponsável de ditar sentenza no xuízo de faltas 257/2009 e a presenza como ob-

servadores na primeira sesión do Tribunal Russell para Palestina. Tamén

reproducimos o comunicado oficial emitido por EsCULcA perante as deman-

das de prisión perpétua no sistema penal español.

No apartado de Análises e Relatórios publicamos dous traballos. No

primeiro, "Os direitos fundamentais no Tratado de Lisboa", Marc Carrillo (Ca-

tedrático de Direito Constitucional da Universidade Pompeu Fabra), desen-

volve as implicacións do recoñecimento do carácter xurídico da Carta de

Direitos Fundamentais de Nice no Tratado da Unión Europea. No segundo, "O

Tribunal Russell para Palestina", Mónica Zapico (Investigadora de Direito In-

ternacional da Universidade da Coruña) examina a traxectória e eventual efi-

cácia deste tribunal que ten xa mais de 40 anos de existéncia.

En Breves incluímos várias notícias sobre iniciativas cidadás ("Entruido

e Guarda Civil", "Tribunal Russell en Portugal", "Mentiras e crimes de guerra",

etc.) e decisións xudiciais arbitrárias ("A xustiza divina da Sra. Booth). Publi-

camos tamén o interesante relato de unha resposta persoal à vulneración da li-

berdade relixiosa no ámbito universitário ("Unha luita laica") e o texto satírico

de Fred Reed "O prezo da liberdade". 

En Documentos reproducimos o escrito que cinco importantes asocia-

cións de direitos humanos do estado español enviaron ao Comité Contra a Tor-

tura da ONU a raiz da ilexítima designación do Defensor del Pueblo como

Mecanismo Nacional de Prevención da Tortura.

En Biblioteca damos notícia de dous relatórios sobre a situación dos

menores palestinos represaliados por Israel, elaborados por Breaking the Silence

e Defence for Children International respectivamente.
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Nos pasados dias 5-8 de Febreiro celebrou-se en Barce-

lona a Asemblea Xeral da AED (Advogados Democratas Euro-

peus) à que asistiron en representación de EsCULcA-Xustiza

Borxa Colmenero e o presidente do colectivo Nemésio Barxa.

Unha vez aprovados os diferentes informes e a acta da

reunión anterior, foron apresentados à Asemblea os relatórios

do Congreso de Paris ("Evolución do direito laboral en Europa

sob a ideoloxia liberal") e os informes relativos às actividades

das asociacións e comisións que forman a AED.

No dia 6, dedicado integralmente a sesións de traballo,

acordou-se organizar un colóquio de direito penal na primavera

de 2011 , precedido de un pré-colóquio en Itália a fins de Ou-

tubro deste ano, sob o título xenérico "A cara obscura do pro-

cedimento penal e o eclipse das garantias procesuais" . O

encontro estará estruturado en torno a dous eixos temáticos que

a sua vez se articularán en vários temas: O Direito Penal do Ini-

migo, A Perversión do Direito Penal, o Controlo Social e a De-

tención Policial, con análise do direito dos diversos países

europeus e a xurisprudéncia do TEDH e con o obxectivo de

elaborar unha proposta sobre garantias mínimas.

A  Comisión de Estranxeiria preparou o Convénio da

AED sobre a problemática de Dublin e a de Direito Laboral es-

tudou os acordos do encontro de Paris. Na Comisión de De-

fensa da Defensa foron debatidas várias propostas de actividades

para tornar mais efectiva a axuda a advogados que padecen re-

presión no exercício do seu lavor profisional.  O Grupo 17 de

Marzo descreveu a situación xerada en Andalucia a raiz dos obs-

táculos postos pola Polícia para impedir o libre exercício da de-

fensa a vários advogados de sindicalistas. A Comisión acordou

mostrar a sua solidariedade con os letrados afectados perante o

xulgado e emprender accións para evitar que poda repetir-se

unha situación como esta.

Posteriormente, o Bureau debateu a participación da

AED no Congreso da LEDH sobre autodeterminación que terá

lugar en Belfast o 5 de Xuño deste ano, a candidatura da aso-

ciación como observadora do Comité de Direito Penal do Con-

sello de Advogacia Europea e a posición en relación a outras

instituicións europeas.

O pasado 8 de Febreiro,  EsCULcA apresentou escri-

tos perante a Fiscalia do Tribunal Superior de Galiza e a De-

legación do Governo en que solicita se adopten as

dilixéncias que conforme a direito procedan para que se in-

vestiguen os graves feitos acontecidos  o 19 de Decembro

do pasado ano en Teixeiro, cando mais de 100 persoas cons-

tataron que os veículos que deixaran estacionados nunha es-

planada  próxima ao centro penitenciário para realizar unha

marcha a pé até o exterior do mesmo sofreran danos que os

impedian de circular.

Segundo todos os indícios, os danos foron causados du-

rante o tempo que os manifestantes estiveron ausentes da es-

planada, mui provavelmente en presenza das várias dotacións

da Guarda Civil que asistiron à chegada, marcha e regreso do

grupo sen que os axentes tomasen medida algunha para evitar

o acto vandálico ou perseguir o delito.

Ben ao contrário, no momento en que as persoas vítimas

da acción delitiva mostraron a sua indignación por os axentes

non teren garantido a integridade dos seus bens, estes reaccio-

naron preparando material anti-distúrbios nun xesto que talvez

deva ser entendido como unha ameaza non precisamente velada.

"Segundo os dados que manexa EsCULcA , constan

dous vehiculos que non foron obxecto destes danos. É moi im-

portante destacar que ningún deses dous vehiculos fora retido

no control previo da Garda Civil, nen o automóvil ou os seus

ocupantes foran identificados," salienta-se no escritos enviados

à Fiscalia e à Delegación do Governo para chamar a atención

sobre un pormenor en extremo significativo: que só os veículos

danados foran identificados previamente pola Guarda Civil.

"Estes feitos son constitutivos dun delito continuado

de danos dolosos do artigo 263 do Código Penal, asi como

de un delito de coaccións para impedir o exercicio dun de-

reito fundamental do art.172 del Codigo Penal. A actuación

da Garda Civil infrinxiu o artigo 11 da Lei 2/1986 de For-

zas e Corpos de Seguridade do Estado. Non garantiu a inte-

gridade dos bens de cidadáns que exercian un dereito

constitucional. Non ofreceu protección algunha aos prexu-

dicados polo delito nen consta que realizase investigación

algunha destes feitos, dunha extraordinaria gravidade por

supor unha actuación delitiva encamiñada a impedir o exer-

cicio dun dereito", conclui-se no escrito.

Consecuentemente, EsCULcA requer à Fiscalia "que

incoe expediente e adopte as dilixencias que conforme a De-

reito procedan para a investigación destes feitos e para a inves-

tigación da actuación da Garda Civil actuante" e reclama da

Delegación do Governo "que inste as forzas da orde a investi-

gación destes feitos (...), dé translado a este Observatório das ac-

tuacións, atestados ou informes que existan, se existiren, da forza

actuante (...) e se incoen dilixencias preliminares de expediente

verbo da actuación da Garda civil actuante".

NA ASEMBLEA DA AED

ESCULCA ........
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Guillerme Presa Suárez, Vice-Presidente de EsCULcA,

dirixiu-se o pasado dia 22 de Febreiro ao Delegado do Governo

en Galiza, Antón Louro, para reiterar a nosa preocupación polas

desproporcionadas actuacións das Forzas de Seguranza cando

se producen cargas das Unidades de Intervención Policial en si-

tuacións de concentracións de cidadáns, preocupacións que o

próprio Presa Suárez xa manifestara ao Delegado do Governo

na entrevista do pasado 9 de Novembro.

"O motivo de esta nova comunicación son os incidentes

sucedidos o pasado día 28 de xaneiro na cidade de Vigo, con mo-

tivo de unha carga policial nas inmediacións do estadio de Balaí-

dos, antes do inicio do encontro de fútbol entre o Real Clube Celta

e o Clube Atlético de Madrid, cando, segundo as informacións de

que dispomos, siareiros radicais do Clube Atlético de Madrid, aos

berros de “Sieg Heil” e "Heil Hitler", agrediron siareiros do Real

Clube Celta e causaron lesións graves a S.V.G., menor de idade,

que recebeu perto de cen puntos de sutura na cabeza.

Os axentes baixaron as persianas dos locais onde se re-

fuxiaran os siareiros galegos, impedindo o auxilio ao menor fe-

rido, e na carga posterior bateron indiscriminadamente nas

persoas, provocando lesións graves a algunhas delas, entre as

que se encontran Jonan Gonzalez, que tivo que ser intervido ci-

rúrxicamente por fractura do tabique nasal, e E.V.D., que pre-

cisou asistencia médica e tivo de permanecer unha semana de

baixa pola importancia das lesións. Ambos presentaron denun-

cia contra os axentes, sen que estes practicasen nengunha de-

tención entre os agresores.

Ante a repetición de semellantes actuacións das Forzas de

Seguridade, queremos reiterarlle a nosa inquedanza e lembrarlle

a importancia de que os criterios de actuación e as instrucións

para actuacións concretas que se transmitan aos axentes teñen que

incidir na necesidade de repectar os dereitos dos cidadáns, de-

bendo ficar claro que calquera extralimitación no uso da forza será

convenientemente sancionado, iniciando unha investigación in-

terna para clarexar o incidente referido, depurando as responsa-

bilidades que poidan concorrer.", afirma-se no escrito.

EsCULcA mantén a sua presenza activa  na investiga-

ción xudicial dos feitos acontecidos a noite do 16 de Xullo de

2006 no Centro Penitenciário de Teixeiro, no decurso dos in-

cidentes que os meios de comunicación deron en chamar

“Motin de Teixeiro”. Como é coñecido, estes feitos determina-

ron a denúncia de vários presos do módulo de isolamento que

afirman ter sido agredidos por funcionários do C.P.  asi como

unha querela apresentada polo noso Observatório en 2007. 

Despois dunha anómala tramitación xudicial, os feitos de-

nunciados determinaron a citación para xuízo de faltas 257/2009,

cuxa celebración estava prevista o 19 de Xaneiro no Xulgado de

Instrución núm. 1 de Betanzos (ver Boletin núm. 27, p.4) . A

vista foi posteriormente suspendida sen alegación de causa.

Ainda que EsCULcA entende que a calificación dos fei-

tos como falta non é axustada a Direito, o certo é que unha vez

asinalado o xuízo a lei impón a sua celebración sen outras dili-

xéncias que librar as citacións precisas a testemuñas e prexudi-

cados para asistir a xuízo.

Mais, surpresivamente, o xulgado decidiu suspender o

xuízo e ao mesmo tempo requerer a EsCULcA que determine

cal é o grau de participación de cada un dos funcionários de-

nunciados. Grau de participación que nestas alturas estaria per-

feitamente acreditado se o xulgado tivese praticado as

dilixéncias que o noso observatório interesou no seu dia e o pró-

prio xulgado denegou inmotivadamente.

Foi precisamente esta situación a que levou EsCULcA a

formular recusación da titular do Xulgado de Instrución núm.

1 de Betanzos, dona Nuria Fachal, dado que foi ela a instrutora

das dilixéncias. O sistema procesual español veda que a xuíza

encarregada da instrución poda ditar sentenza, mesmo cando se

trata dun xuízo de faltas, sob pena de infrinxir o princípio acu-

satório. A recusación está agora pendente de trámites formais

para a sua resolución e EsCULcA espera que proceda a celebrar

a vista do xuízo e ditar sentenza un titular xudicial non conta-

minado obxectivamente pola tramitación do asunto.

Mónica Zapico Barbeito, en representación de Es-

CULcA, asistiu en calidade de observadora à primeira sesión

do  Tribunal Russell sobre Palestina, reunido en Barcelona os

dias 1-3 de Marzo.

Trata-se de unha iniciativa da sociedade civil interna-

cional que, recuperando o espírito do histórico Tribunal Russell

sobre Vietnam reunido no ano 1967, procura xulgar as viola-

cións do direito internacional de que é vítima a populación pa-

lestina e que a privan de ter un estado soberano. Ainda que as

suas conclusións non son vinculantes, a tarefa do Tribunal

basea-se na lexislacion internacional e conta con a participación

de persoas expertas e xuristas de sona mundial. Esta primeira

sesión, que se celebrou no Paraninfo da Universitat de Barce-

lona, estivo centrada na cumplicidade da Unión Europea no in-

cumprimento das Resolucións da ONU sobre Palestina. 

RECUSACION DE XUIZA DE BETANZOS

AO DELEGADO DO GOVERNO

ESCULCA NO TRIBUNAL RUSELL
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N
o momento de manifestación dunha nova onda de demanda da implementación da prisión perpétua no sistema penal español,

non pode perder-se de vista que tal medida sempre foi un certo parente pobre, un triste sucedáneo, nos simplistas debates pú-

blicos sobre seguranza e castigo. O rexime franquista era ben consciente diso, de xeito que durante a maior parte da sua vixén-

cia posuía a pena de morte, mais non tiña a reclusión a perpetuidade. Con efeito, en termos de vinganza, a prisión perpétua non é avondo,

pois nese terreno a sanción capital continua sendo difícilmente subtituível. Por outra banda, de unha perspectiva técnica, de prevención

de delitos, a prisión perpétua resulta mais ben inútil, dado que a reincidéncia en delitos graves –incluídos os sexuais de certa releváncia- é

prácticamente nula. Polo demais, esa inutilidade paga-se a un elevado prezo, tendo en conta os efeitos en matéria de custos económicos,

de problemas de governabilidade da convivéncia carcerária ou de tensións constitucionais que xera a privación de liberdade a perpetuidade.

Contodo, a medida é demandada de cando en vez, se cadra porque a Carta de Direitos Fundamentais da UE (art. 2) resol-

veu definitivamente o debate sobre a pena de morte, determinando a sua proscrición en todo caso.

Sen embargo, non parece que nengun poder público mínimamente responsável poda aceder à demanda de implemen-

tación da prisión perpétua, por diversas razóns, adicionais às xa enunciadas:

a) A medida reclamada é inutil, pois o sistema punitivo español xa conta con mecanismos de sanción semellantes, e mesmo

mais severos, aos que se poñen en marcha nos países que contan con a prisión perpétua revisável. Neste sentido, cabe pen-

sar: nas condenas de cumprimento efectivo de 40 anos (arts. 76, 78 Código Penal), que en casos de arrependimento se con-

verten só en 32/35 anos; na infausta Doutrina Parot, que fixo aplicável este severo rexime aos condenados polo CP anterior;

nos mais de 300 reclusos que no sistema penal español teñen condenas de cumprimento efectivo superiores a 40 anos. Por

se restase alguna dúvida en matéria de posível perigosidade dos anciáns excarcerados tras estas medidas, o governo apre-

sentou recentemente un proxecto de lei que permite a liberdade vixiada postpenitenciária para condenados por delitos de

terrorismo e contra a liberdade sexual.

Vista de esta perspectiva, a prisión perpétua aparece claramente como unha sanción correspondente a outra época.

O próprio da etapa presente é concentrar-se en medidas como as previstas no CP español (non en van muito mais mo-

dernas que os sistemas de prisión perpétua dos países do noso contorno), que ao tempo que son mais flexíveis, resultan

claramente mais duras que a sanción reclamada.

b) Por se houvese alguna dúvida sobre a severidade do sistema penal español na prática, os dados resultan incontestáveis.

Apesar de ter unhas taxas de delincuéncia das mais baixas da UE, o Reino de España ten o nível mais elevado de reclu-

sos de Europa ocidental. A razón é sinxela: o sistema penitenciário español é o 3º con a maior duración média de cum-

primento efectivo dos 44 países do Consello de Europa, por riba da totalidade dos sistemas punitivos, duvidosamente

respeitosos dos direitos fundamentais, da Europa oriental. Polo demais, as médias de cumprimento efectivo da prisión per-

pétua nos países que a contemplan (19 anos en Alemaña, 23 en Franza) son claramente inferiores às que se poden alcanzar

con a vixente lexislación española. Nese sentido, mesmo caberia intuir que a implementación da sanción demandada se-

guramente non suporia un endurecimento do sistema punitivo español, senón todo o contrário.

c) A prisión perpétua non resulta admisível de nengun punto de vista progresista, ou mesmo democrático. Non existen méto-

dos mínimamente seguros de predición da perigosidade dunha persoa. Non serve tampouco apelar à necesária excepción, xa

que no sistema penal se ten evidenciado, alén de calquer dúvida, que toda excepcionalidade tende a devir regra. Non pode

descoñecer-se que a partir dun determinado período de reclusión –os textos de Psicoloxia adoitan mencionar 15 anos- a rein-

tegración social é quimérica. Non obstante, mesmo a vulneración do art. 25.2 CE (o TC  afirmou, p. ex. na STC 162/2000,

que a prisión perpétua é incompatível con os arts. 15, 25 CE) poderia ser unha cuestión menor. O verdadeiro problema é que

non hai un modelo democrático compatível con a definitiva segregación de –crecentes- segmentos do corpo social.

d) A implementación da prisión perpétua seria profundamente irresponsável, xa que inclusive esa medida resultaria escasa pe-

rante as obsesións colectivas, ainda que só sexa porque as retóricas comunicativas producen permanentemente unha imaxe

de insuficiéncia e benignidade, mesmo dun sistema punitivo como o español, que é un dos mais duros de Europa. No fondo

o problema reside en que o medo, a sensación de inseguranza e as pulsións que xeran autorreproducen-se, e para paliar tais

males, a prisión perpétua non acada nen a categoria de placebo.

EsCULcA - Galiza, febreiro 2010

COMUNICADO OFICIAL   ........

PERANTE AS DEMANDAS DE PRISIÓN PERPÉTUA NO SISTEMA PENAL ESPAÑOL
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1. O valor xurídico da Carta

Unha vez ratificado polos vinte-e-sete estados membros

da Unión Europea (UE), o Tratado de Lisboa entrou en vigor o

pasado 1º de Decembro de 2009. Foi asi após un longo e con-

trovertido proceso de início da construción de Europa como

unión política, que comezou con o rexeitamento mediante re-

ferendo do Tratado Constitucional para Europa por parte de

Franza e dos Países Baixos a meados de 2005. Despois de un

período de reflexión, a Conferéncia Inter-Governamental (CIG)

de Xefes de Estado e de governo, aprovou o texto final de un

novo Tratado na Cimeira de Lisboa de 2007. Mais o resultado

negativo do referendo en Irlanda en 2008 provocou unha nova

interrupción, à espera de novas garantias. Un novo referendo

irlandés celebrado en 2009 selou a ratificación. Contodo, non

acabaron aqui os obstáculos, xa que a UE tivo de atender pos-

teriormente as reclamacións de Polónia e a Republica Checa en

relación ao rexime de direitos e liberdades, ao obxecto de che-

gar à definitiva aprovación.

O novo Tratado non substitui os anteriores senón que

reforma os Tratados actuais da Unión Europea (TUE) e da Co-

munidade Europea (TCE). Dota a UE de personalidade xurí-

dica própria e esta asume o contido da Carta Europea de

Direitos Fundamentais, con cláusulas de excepción para o Reino

Unido, Polónia e a República Checa que se auto-excluen. E,

aliás, poderá aderir ao Convénio Europeu de Direitos Huma-

nos (CEDH) asinado en Roma en 1950. Formalmente, a Carta

non é parte integrante do Tratado mais o seu carácter vincu-

lante fica garantido.

O Tratado de Lisboa optou por incorporar ao seu con-

tido unha cláusula de remisión do art. 6, en que en síntese se

estabelece que a UE recoñece os direitos, liberdades e princípios

enunciados na Carta de Direitos Fundamentais de 7 de De-

cembro de 2000 (proclamada en Nice), mais tal como foi adop-

tada o 12 de Decembro de 2007 en Estrasburgo e con o mesmo

valor xurídico que os Tratados. Portanto, para os cidadáns da

Unión, a non incorporación explícita da Carta ao TUE non sig-

nifica mais do que unha mudanza formal. Con a referéncia que

o art. 6 fai à Carta, sempre poderán reclamar os direitos recoñe-

cidos naquela perante as instituicións europeas e nacionais.

O recoñecimento do carácter xurídico da Carta e, en con-

secuéncia, a sua forza vinculante para as partes supón atinxir un

obxectivo decisivo no difícil proceso de construción da unión

política de Europa. Lembre-se neste sentido que a proclamación

da Carta na cimeira de Nice do ano 2000 non tiña mais forza

que o recoñecimento simbólico de que a UE se submeteria no fu-

turo aos limites que para o poder público significa o recoñeci-

mento de direitos e liberdades. Mais pouco máis, se se exceptua

o valor meramente interpretativo do Tribunal de Xustiza da Co-

munidade Europea (TXCE) de Luxemburgo e tamén o próprio

TEDH de Estrasburgo e o Tribunal Constitucional español.

Portanto a entrada en vigor da Carta con plena eficácia

xurídica e a adesión do Tratado ao CEDH e, por consecuéncia,

à importante xurisprudéncia xerada polo Tribunal de Estas-

burgo, son os elementos que no imediato futuro han de procu-

rar aos cidadáns europeus unha maior garantia dos seus direitos.

Non se esqueza que o ordenamento xurídico europeu ocupa xa

boa parte da vida cotidiana dos europeus comunitários, razón

pola cal é perentório dispor de vias de controlo sobre as dispo-

sicións e actos dos órgaos da Unión Europea que aplican o Di-

reito Comunitário. E é aqui onde há de xogar un papel cada vez

mais decisivo o Tribunal de Luxemburgo (TXCE), con o apoio

da xurisprudéncia acumulada do TEDH e, claro é, sen prexuízo

do que xa realizan, no ámbito das suas competéncias, as diver-

sas xurisdicións dos estados membros. No contexto do que se

deu en definir como en necesário diálogo de tribunais

2. O contido da Carta

A carta recoñece un catálogo de direitos que en boa parte

son recoñecidos tamén nas Constituicións estatais. Mais esta rei-

teración non carece de sentido, pois con iso trata-se de estabe-

lecer os valores, princípios e limites a que deven ater-se os órgaos

comunitários no exercício das suas competéncias. Con a Carta,

a aplicación do Direito comunitário está submetida ao controlo

que han de levar a cabo os xuíces dos Estados, na sua dobre con-

dición de xuiz nacional e de xuiz comunitário e, finalmente, se

callar, o Tribunal de Xustiza de Luxemburgo.

Este catálogo incorpora direitos de liberdade, direitos de

participación e direitos do ámbito social e económico. Esta úl-

tima categoria constitui a auténtica novidade no panorama que

oferece a evolución da Europa comunitária, a que desde agora

se implica en políticas públicas de promoción do ben-estar co-

lectivo cuxo cumprimento é esixível perante os tribunais. 

Alén do recoñecimento da dignidade como valor e a proi-

bición da pena de morte en toda a UE e o recoñecimento da in-

tegridade da persoa, a Carta recoñece no capítulo das liberdades,

os direitos relacionados con a liberdade persoal (p.ex., o respeito

à vida privada), de liberdade política (os direitos de reunión e de

asociación) e de carácter social (o direito à educación). 

No capítulo da igualdade, a Carta estabelece a proibición

de toda discriminación e a protección das minorias através de

medidas de acción positiva que permitan remover obstáculos que

OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO TRATADO DE LISBOA
Marc Carrillo

ANÁLISES E RELATÓRIOS   ........
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materialmente impidan o exercício efectivo dos direitos. No ca-

pítulo da solidariedade, a Carta mostra-se especialmente activa

no recoñecimento de direitos esixíveis no ámbito das relacións la-

borais (p.ex., a protección en caso de despido improcedente,

prestacións da seguranza social e de axuda social). No capítulo da

cidadania, estabelecen-se as condicións para o exercício da par-

ticipación política nas eleicións ao Parlamento europeu, alén de

recoñecer direitos de nova planta como o relativo à boa admi-

nistración. No capítulo da xustiza recoñecen-se os direitos subs-

tantivos de orde procesual integrados no direito à tutela xudicial.

Finalmente, estabelece as regras xerais para a sua aplicación

que son de decisiva importáncia para delimitar o seu alcance xurídico. 

Asi, no que ao seu ámbito de aplicación di respeito, esta-

belece-se que as disposicións nela previstas están dirixidas às ins-

tituicións e órgaos da UE, respeitando o princípio de

subsidiaridade, e aos estados membros unicamente cando apli-

caren o Direito da UE. A subsidiaridade significa que o cidadán

há de achar na xurisdición do seu país a garantia de que o Di-

reito da UE é respeitado polas autoridades do seu próprio Es-

tado, se teñen competéncia para iso.

Polo que se refere ao alcance dos direitos garantidos, a Carta

prescreve que calquer limitación do exercício dos mesmos ha-

verá de respeitar o seu contido esencial, quer dicer, aquel nú-

cleo duro do direito sobre o que o lexislador non pode dispor.

Tamén, o princípio de proporcionalidade, para que as

medidas limitativas sexan necesárias e respondan efectiva-

mente aos obxectivos de interese xeral. Ademais, no que toca

aos direitos recoñecidos pola Carta que se correspondan aos

xa recoñecidos polo CEDH, o seu sentido e alcance serán

iguais, o que non impedirá que o Direito da UE lle atribua

unha protección superior. 

No que atinxe ao nível de protección, nengunha disposi-

ción da Carta poderá ser interpretada como limitativa ou lesiva

dos direitos recoñecidos no seu respectivo ámbito de aplicación,

polo Direito da Unión, o Direito Internacional e os convénios

internacionais dos que foren parte a UE, a Comunidade ou os

estados membros, en particular o CEDH, asi como tamén polas

Constituicións dos Estados membros.

En conclusión, a aplicación da Carta é un desfio de fu-

turo para a unión política da UE.

O TRIBUNAL RUSSELL SOBRE PALESTINA 
Mónica Zapico Barbeito

Entre o espectáculo, o simbolismo e a esperanza

O comezo dos Tribunais Russell

Os Tribunais Russell, tamén coñecidos como Tribunais

Internacionais por Crimes de Guerra ou Tribunais Russell-Sar-

tre, son unha sorte de tribunais populares que se comezaron a

celebrar en 1967 co Tribunal Russell sobre Vietnam. O Tribu-

nal, impulsado polo Nobel de Literatura e filósofo Bertrand Rus-

sell, presidido por Jean-Paul Satre e no que participaron

destacados intelectuais da época como Julio Cortázar ou Simone

de Beauvoir, entre outros moitos, pretendía investigar e avaliar a

responsabilidade dos EEUU na intervención militar en Vietnam.  

O Tribunal Russell, que non ten un estatuto legal e

por tanto carece de validez xurídica, actúa como un tribunal

popular fronte os crimes e violacións do dereito internacio-

nal cando as xurisdicións nacionais e internacionais non ac-

túan ou cando, a pesar de seren recoñecidas estas violacións,

permanecen na máis absoluta impunidade debido á absoluta

falta de vontade política de perseguilas. A lexitimidade deste

Tribunal non debe buscarse no apoio dun goberno ou grupo

político, xa que unha das súas maiores virtudes é a súa total

independencia con respecto ós poderes públicos, senón que

asenta no prestixio, na carreira profesional e no compromiso

cos dereitos humanos dos membros que o integran.  

Este primeiro Tribunal sobre Vietnam, co seu formato

de tribunal de conciencia popular, tivo un importante impacto

nos medios e foi definido polo seu precursor como un “meca-

nismo altamente representativo, independente e respectado”.

Uns anos máis tarde, entre 1974 e 1976, o Tribunal celebrou

varias sesións sobre as violacións dos dereitos humanos por parte

das ditaduras de Arxentina, Brasil e Chile e en 2004 tivo lugar

un Tribunal Russell sobre Iraq. 

O Tribunal Russell sobre Palestina

O Tribunal Russell sobre Palestina, que celebrou a súa

primeira sesión os días 1, 2 e 3 de marzo en Barcelona, pre-

tende examinar as violacións de dereito internacional das que

o pobo palestino é vítima e lle impiden exercer o seu dereito

a ser un pobo soberano, o que supón un quebrantamento

grave dos Convenios internacionais, en especial do Convenio

de Xenebra para a protección das poboacións ocupadas por

unha potencia estranxeira. Para iso, toma de referente a opi-

nión consultiva emitida o 9 de xullo de 2004 pola Corte In-

ternacional de Xustiza (CIX) que ditaminou a ilegalidade do

muro construído por Israel na Palestina ocupada, así como a

Resolución ES-10/15 da Asemblea Xeral das Nacións Unidas

recoñecendo a opinión da CIX. 



De todos xeitos, non se busca só analizar a responsabili-

dade de Israel e estigmatizalo como culpable das violacións, pois

esta xa ten sido establecida pola ONU e a CIX, senón tamén

determinar a consabida responsabilidade de terceiros estados e

organizacións internacionais como a Unión Europea, as Nacións

Unidas e a Liga Árabe, cómplices pola súa actitude pasiva ante

o sufrimento do pobo  palestino. 

Aínda que foron moitos os países pertencentes á Asemblea

de Nacións Unidas que aprobaron a devandita resolución, despois

eses mesmos países simplemente limitáronse a emitir condenas

públicas do reprobable da situación, sen faceren o máis mínimo

esforzo por perseguir Israel pola comisión destes actos. Condenas

sen sanción porque Israel, que despreza constantemente o dereito

internacional, conta co apoio tácito da comunidade internacional,

en especial dos EEUU, e benefíciase da ineptitude dunha Unión

Europea (UE) incapaz de facer respectar o dereito internacional.

Eles, coa súa inercia cómplice, perpetúan non só a impunidade

dos crimes cometidos contra o pobo palestino, senón tamén a agra-

vación e permanencia das violación e crimes contra a humanidade

que se están a cometer nese territorio.  

O Tribunal Russell, que parte da idea de que non só as

persoas son responsables dos crimes cometidos senón tamén os

estados e organizacións internacionais, está motivado, en pri-

meiro lugar, e como diciamos, pola inactividade das institucións

e órganos competentes para tratar de protexer o pobo palestino

ante a comisión destes crimes. Pretende así condenar as partes

responsables, desde un punto de vista de dereito internacional,

e reafirmar a supremacía do dereito internacional para solucio-

nar o conflito palestino israelí. 

Non obstante, carecendo as condenas deste tribunal de opi-

nión de toda validez xurídica, o seu fin principal é sensibilizar a opi-

nión pública sobre as violacións graves de dereitos que está a sufrir

o pobo palestino e mobilizala para que exerza presión sobre ás Na-

cións Unidas e os estados membros a fin de que estes adopten as

medidas necesarias que poñan fin á impunidade do estado de Israel. 

A primeira sesión internacional deste Tribunal tivo lugar

en Barcelona e está prevista a celebración doutras tres sesións

máis (en Nova York, Londres e Sudáfrica), cada unha delas cen-

trada nun aspecto concreto, tratando a de Barcelona especifica-

mente sobre a complicidade da UE.

Críticas ós Tribunais Russell

Non obstante, a existencia dos Tribunais Russell non está

exenta de polémica. A primeira crítica que recibe é que se deno-

mine así mesmo “tribunal”. Cando falamos de tribunais referímo-

nos a algo moi concreto, un órgano público que exerce xurisdición,

que se rexe por uns principios e onde se deben respectar uns de-

reitos intrínsecos a todo proceso como o dereito a convocar teste-

muñas, o dereito de interrogatorio, o dereito de non incriminar

contra si mesmo, o dereito de recusar as probas indebidamente ob-

tidas e os xuíces ou xurados en razón da parcialidade ou conflito

de interese, o dereito de recurso e un amplo etc. de dereitos. Tén-

selle reprochado ós Tribunais Russell o feito de utilizar un formato

de sala con xurado mais no que non existe un proceso contradito-

rio. Un tribunal onde non se teñen en conta os dereitos dos acu-

sados, no que non se avalían convenientemente as probas

presentadas, xa que non están suxeitas a verificacións técnicas nin

exames cruzados pero que, finalmente, condena negando os de-

reitos dos acusados en nome da conveniencia.

Fronte a esta crítica arguméntase que non poden ser

comparados cos tribunais clásicos porque nos Tribunais Russell

non se leva a cabo un procedemento criminal onde os dereitos

dos individuos sexan postos en xogo -o que si requiriría unha ex-

haustividade na persecución, exame das probas, etc.-, senón que

o que se xulga son os actos dos estados e organizacións implica-

das que, se ben están convidados a participar, non o farán para

non dar lexitimidade ó Tribunal. 

En segundo lugar, critícase a falta de independencia e ob-

xectividade do xurado e censúrase a parcialidade e tendencia a ig-

norar outros argumentos políticos e legais. Aínda que non se dubida

do seu prestixio profesional e o seu compromiso cos dereitos hu-

manos, o certo é que o compromiso a priori coa causa Palestina, non

só resta credibilidade á súa resolución, senón que o propio Tribu-

nal ve comprometida a súa integridade sendo os xuíces parciais e,

o que é aínda peor, cando séndoo, non poden ser recusados. 

En terceiro lugar, repróchaselle que o resultado destes

xuízos está, xeralmente, decidido con antelación, de xeito que os

informes realízanse previamente á celebración do xuízo coa fi-

nalidade de proporcionar unha condena, estando determinada

dende o comezo das sesións a culpabilidade dos acusados. Para

os seus detractores, non se trataría dun proceso para discernir a

verdade, senón dunha sorte de farsa xudicial, unha burla, un

show, un espectáculo e mesmo un tribunal ilegal, comparán-

doos así co que foron no seu día os Xuízos de Nüremberg.

Utilidade ou non dos Tribunais Russell? 

Á marxe destas críticas, cabe preguntarse sobre a utili-

dade mesma dos Tribunais Russell. Nun mundo globalizado

onde o dereito internacional está gravemente en crise; onde or-

ganizacións internacionais como a ONU preséntanse como me-

canismos obsoletos na nova orde global; onde a pesar de

existiren resolucións condenatorias dos crimes cometidos estas

son ignoradas sistematicamente e onde os mecanismos xurídi-

cos axeitados para podermos perseguir os crimes cometidos

(como a Corte Penal Internacional) permanecen nunha total

inactividade, teñen sentido os Tribunais Russell?
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Os seus detractores argumentan que non teñen sentido

cando vivimos nun período onde son máis fortes os intereses

políticos que o dereito internacional, a procura da xustiza e a

loita contra a impunidade. Se as resolucións das institucións in-

ternacionais son ignoradas, moito máis o serán as destes tribu-

nais que non son vinculantes nin exercen ningunha autoridade

polo que carecen de toda influencia política sobre os gobernos

acusados e os seus dirixentes. En definitiva, a pesar da súa re-

percusión nos medios, o seu valor é soamente simbólico, polo

que as súas conclusións serán ignoradas por aqueles que resul-

ten afectados. Do mesmo xeito, non poderán rematar cos cri-

mes do silencio porque carecen de toda eficacia preventiva, nin

acabarán coa impunidade porque nin tan sequera se xulga indi-

viduos, senón a actuación de países. 

En contra, os defensores dos Tribunais Russell argumen-

tan que son unha ferramenta útil para loitar contra a inxustiza,

unha ferramenta onde a sociedade civil se apropia do dereito in-

ternacional cando este é ignorado sistematicamente. Aínda que as

súas conclusións non teñan forza xurídica, aínda que non se poi-

dan previr os crimes do silencio e aínda que quimericamente se

poidera pór fin ás inxustizas, evitarán polo menos que estas caian

no esquecemento. Así, no caso do Tribunal sobre Vietnam, cando

o silencio xa se tornara norma, púidose finalmente pór en coñe-

cemento da sociedade o que acontecera realmente. 

Conclusións 

Á marxe de todas as dúbidas e críticas que presenta

sobre o seu valor como instrumento na defensa dos dereitos

humanos, na loita contra a impunidade e sobre a súa impar-

cialidade, obxectividade e demais, o Tribunal Russell, como

tribunal popular, ten a súa propia potencialidade que residi-

ría en asumir que realmente a súa función está en confirmar

a verdade, esa verdade que os estados e as organizacións ob-

vian eludindo as súas responsabilidades. Ó mesmo tempo,

con esa confirmación da verdade, poderán convencer os que

dubidan das violacións de dereitos que se produciron e con-

tinúan a producirse. 

Para conseguilo e eludir as críticas, moitas delas fundadas,

debería evitarse a aparencia dun tribunal espectáculo onde actúan

un grupo de xuíces simbólicos que formulan conclusións en fun-

ción das súas propias preferencias. Os Tribunais Russell poderían

ser moito máis efectivos mostrando as evidencias dos crimes co-

metidos, ocultando todos os xuízos de valor ó respecto e deixando

así a opinión pública tirar as súas propias conclusións. De feito, o

propio Bertrand Russell recoñeceu no seu día que tería sido máis

axeitado que o Tribunal tomase a forma dunha “comisión inter-

nacional de investigación”, máis que un “tribunal”.

A función do Tribunal Russell sobre Palestina non de-

bería ser, por tanto, tratar de descubrir a verdade pois xa está

máis que probado por medio das resolucións da ONU e a CIX

que as accións cometidas por Israel foron ilegais, que se están a

cometer violacións de dereitos contra o pobo palestino e que a

comunidade internacional é cómplice silenciosa en todo iso.

Ante ben, o seu labor residirá en reforzar estas conclusións tan

persuasiva e vistosamente como sexa posible, pois o seu valor

reside precisamente, e case exclusivamente, no carácter simbó-

lico, coa esperanza posta en que o silencio e o esquecemento

non se cerna sobre as inxustizas cometidas.
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BREVES ........

Beneficiando da liberdade que o próprio xogo do ciclo

do entruido permite, dúcias de viciñas e viciños da Límia, dis-

farzados de axentes da Guarda Civil, aproveitaron este ano o

domingo de Oleiro para ridicularizar o instituto armado entre os

aplausos das persoas que asistian ao espectáculo. 

A iniciativa partiu do grupo promotor do "Manifesto conta

o Abuso Policial" que denuncia continuados ataques contra a li-

berdade de expresión, de reunión e circulación na comarca e es-

pecialmente en Xinzo. "Violência verbal, pressões, identificações

arbitrárias, aplicaçom selectiva da lei, procedimentos policiais in-

devidos e por via de regra, todo o tipo de actos abusivos cometi-

dos polos agentes do instituto armado exercendo as “suas” funções

contra a povoaçom limiá, enquadrados numha campanha intimi-

datória que ultrapassa os límites da liberdade de expresión",  é o

cadro que se descreve no Manifesto que foi posto a debate en nu-

merosos foros para despois ser apresentado publicamente.

O pasado mes de Febreiro foi apresentado en Lisboa o

Comité Nacional de Apoio a esta iniciativa que está a chamar a

atención da opinión pública mundial para as violacións da lei

internacional na Palestina. 

ENTRUIDO E GUARDA CIVIL

TRIBUNAL RUSSELL EN PORTUGAL



"Procurando trabalhar exactamente com o mesmo espi-

rito que o Tribunal do Vietname criado em 1967 sobre a presi-

dência de Jean Paul Sartre, o Tribunal Russell sobre a Palestina

debruça-se sobre os factos que continuam a vitimizar os palesti-

nianos e a impedir o seu direito a um Estado Soberano. Toda a

actuação do Tribunal baseia-se no Direito Internacional", di-se

no comunicado de apresentación do Comité portugués de apoio.

O acto de apresentación pública foi feito no decurso da

mesa-redonda "O direito internacional e a ocupação israelita dos

territórios palestinianos: Evidências e desafios" que xuntou no

dia 11 no ISCTE Paula Escarameia (Membro da Comisión de Di-

reito Internacional da ONU e profesora do ISCSP), José Manuel

Pureza (Deputado do Bloco de Esquerda e profesor de Direito

Internacional da Univ. de Coimbra), António Cluny (Vice-presi-

dente da Asociación Europea de Maxistrados pola Democracia,

Alan Stoleroff e Maria Eduarda Gonçalves (profesores de Socio-

loxia e Direito, respectivamente, ambos no ISCTE).

Para além destes cinco participantes na mesa redonda, o

Comité Nacional de Apoio ao Tribunal Russell sobre a Palestina

é composto por outras 19 personalidades, incluindo dirixentes

sindicais como Carvalho da Silva e Ulisses Garrido e vários mi-

litares de Abril como Mário Tomé, Vasco Lourenço, Pezarat

Correia ou Manuel Guerreiro.

Desde o momento en que se coñeceu publicamente a

circular confidencial ditada pola comisaria Xeral de Estranxei-

ria e Fronteiras (circular núm. 1/2010 de 25 de Xaneiro) en que

se ordena a tramitación urxente dos expedientes de expulsión de

imigrantes en situación administrativa irregular e se insta os

membros das forzas policiais a procederen à "detención pre-

ventiva" de calquer imigrante que, apesar de estar devidamente

documentado, non poda acreditar esa situación no momento de

ser abordado por un axente, foron numerosas e plurais as voces

que se alzaron contra estas .

Un dos colectivos mais dilixentes foi o Sindicato Unifi-

cado de Policia, que anunciou en nota de prensa feita pública o

9 de Febreiro a sua intención de recorrer a circular por entender

que vulnera direitos fundamentais e pon en risco os axentes.

"Os servizos xurídicos do sindicato están estudando a

mesma por se proceder impugná-la perante a xustiza, ao esta-

belecer un procedimento de actuación que non respeita os di-

reitos constitucionais dos cidadáns, que tamén son aplicáveis

aos imigrantes", afirma-se no comunicado.

Pola sua parte, a Comisión Executiva de FEDEAR fixo

pública o 15 de Febreiro a queixa que aprensentou ao Ministé-

rio do Interior para reclamar o cesamento das detencións ilegais

de imigrantes, prática que califican de "absolutamente ilegal".

"A polícia non ten habilitación para privar de liberdade

nestas circunstáncias, podendo incorrer nun delito de detención

ilegal. Segundo a normativa vixente só é posível a condución a

dependéncias policiais para a identificación de cidadáns non do-

cumentados. A que a Circular 1/2010 denomina "detención pre-

ventiva" unicamente cabe nos casos de indícios de comisión de un

delito. Por último, a lexislación de estranxeiria só permite a "de-

tención cautelar" no cadro de un procedimento sancionador xa

incoado e cando, cumprindo-se os requisitos estabelecidos, asi o

acorde o instrutor do procedimento. Nengun destes supostos le-

gais concorre nas práticas policiais denunciadas", afirma-se.

A FEDEAR considera inaceitável nun Estado de Direito

que o Ministério do Interior promova a privación de liberdade

à marxe da lei e solicita que dé publicamente instrucións claras

às forzas e corpos policiais para que cesen con carácter imediato

as detencións ilegais. 

Tamén non esquece à asociación chamar a atención do

Ministério sobre o feito de a circular vir confirmar a plena xus-

tificación das reiteradas denúncias relativas ao exercício destas

práticas ilegais no Reino de España.

En Resolución dada a coñecer o pasado 12 de Xaneiro,

o Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) condenou

o sistema de rexisto instaurado pola lexislación anti-terrorista

do Reino Unido do ano 2000, que permite os axentes das for-

zas policiais dar o alto e rexistaren na via pública calquer persoa

(corpo, roupa e obxectos privados) sen necesidade de mediaren

suspeitas fundadas de infracción.

O Tribunal coñeceu de unha causa sobre dous manifes-

tantes, Kevin Gillan e Pennie Quinton, que denunciaran ter

sido detidos e rexistados por axentes da polícia británica o 9 de

Setembro de 2003, cando tentavan unir-se à manifestación que

se celebrava nas proximidades da feira anual de armamento.  

No seu veredicto, o TEDH estima que o uso dos pode-

res coercitivos previstos na lexislación anti-terrorista británica

constitui unha flagrante inxeréncia no direito ao respeito à in-

timidade. O carácter público do rexisto, que implica a moléstia

ocasionada polo feito de ver informacións privadas expostas à

vista de outras persoas, pode ser ainda mais grave cando se en-

gade un elemento de humillación e vergoña.

Por outra parte, os amplos poderes que a polícia pode apli-

car a discreción en virtude da lexislación anti-terrorista non están

acompañados de garantias xurídicas suficientes que oferezan a ne-
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cesária protección contra inxeréncias arbitrárias. Os axentes non

teñen que demonstrar a existéncia de unha dúvida razoável que

poda inducir a suspeitar que a persoa que se submete a detención

e rexisto cometeu ou abriga a intención de cometer algun tipo de

delito. Para xustificar o rexisto é suficiente alegar ter tido " un pre-

sentimento" ou ter actuado por "intuición profisional".

Baseando-se en "indícios estatísticos e de outra índole"

que obran no seu poder, a Corte alerta asi mesmo do risco de que

esas prerrogativas sexan utilizadas de forma discriminatória por

canto, se ben neste caso non se tratava de persoas negras ou asiá-

ticas, as estatísticas indican que estes poderes son exercidos de

forma desproporcionada contra estas categorias de persoas e existe

o perigo de que poderes definidos de forma tan vaga sexan utili-

zados tamén de forma abusiva contra manifestantes ou outros

opositores, o que violaria os artigos 10 e/ou 11 da  Convención.

Na Galiza

Na Galiza, este tipo de dispositivos policiais despropor-

cionados e inxustificadamente invasivos son amparados muitas

veces polo secretismo institucional.

O Movemento polos Dereitos Civis denunciou o pasado

mes de Febreiro que tivo de aguardar mais de tres anos para con-

seguir que  a Polícia Local de Compostela respondese à sua so-

licitude de aceso aos informes que poderian eventualmente

xustificar os abusivos controlos, rexistos, medidas restritivas do

direito de circulación e de uso do espazo público impostos por

ese corpo policial o 25 de Xullo de 2006 no centro da cidade.

Despois de o próprio Defensor del Pueblo ter instado os res-

ponsáveis a proporcionaren a información solicitada, estes acaba-

ron por contestar con evasivas, negando contra toda evidéncia

que tivese existido un dispositivo especial ese dia en Compostela.

Pola sua parte, EsCULcA , despois de várias xestións te-

lefónicas infrutuosas, solicitou por escrito o pasado 12 de Fe-

breiro  à Xefatura Superior de Polícia de Galiza (XSPG)

información sobre estatísticas relativas à actuacións policiais no

espazo público e, mais en concreto, sobre cifras e percentaxes

de actos de identificación de persoas na via pública que nos per-

mitan determinar se estas actuacións se realizan de forma im-

parcial ou existen colectivos discriminados. 

Na sua resposta, de 15/02/10,  a XSPG  afirma non

poder facilitar ese tipo de información.

Coincidindo con a comparecéncia de Tony Blair pe-

rante a comisión que investiga a participación do Reino Unido

na invasión do Iraque (Inquérito Chilcot), e sob o título Iraq:

The People's Dossier, a plataforma británica Stop the War, publi-

cou unha compilación de perguntas e testemuños das “voces

ausentes” no inquérito oficial.

Con este traballo a plataforma pretende encher as óbvias

lacunas da investigación que leva a cabo a comisión presidida por

John Chilcot e evitar que se repita a fraude do infame dossier que

serviu de escusa a Tony Blair para xustificar no seu dia a agresión.

“Interrogatórios medrosos e reverentes de políticos, di-

plomáticos, militares e funcionários non é a via para investigar

a decisión de política exterior mais desastrosa do pasado século”

afirman portavoces da plataforma que o pasado 29 de Xaneiro

convocou unha concentración nas portas do Centro de confe-

réncias QEII de Westminster onde comparecia Blair.

Wanted (Procura-se)

Pola sua parte, o colunista britânico George Monbiot

criou o pasado mes de Xaneiro un fondo de recompensa para

incentivar os cidadáns que tenten prender Blair por ter lan-

zado esa guerra ilegal.

Monbiot, que asina uma coluna regular no diário Guar-

dian, ofereceu as primeiras cen libras e, apesar das dificuldades

con que deparou a iniciativa (o sistema de pagamentos elec-

trónicos Paypal cortou o servizo e disociou-se de imediato da

campaña), o montante dos donativos chegara xa a 14.044.93 £

a finais de Febreiro.

Segundo as regras explicadas no site www.arresblair.org, a

tentativa de "orde de prisión cidadá" deve ser efectuada de forma

non-violenta, non pode causar danos físicos quer a Tony Blair

quer a terceiros e deve ser noticiada por un meio de comunicación

social, "para asegurar que a tentativa de prisión tivo consecuéncias

políticas". Se cumprir estes requisitos, a persoa en causa terá di-

reito a un cuarto do total do "bolo" recollido até ese momento.

A acción promovida por Monbiot decorre das revela-

cións feitas ao longo dos últimos anos sobre o coñecimento de

Downing Street e o apoio dado a Bush para desencadear a in-

vasión do Iraque, procurando despois xustificá-la perante a opi-

nión pública mundial e da ONU recorrendo a provas amañadas.

"Sen xustificación legal, a guerra con o Iraque foi un

acto de asasinato en masa, cometido por aqueles que a desen-

cadearan. Tony Blair e George W. Bush deven ser xulgados

por teren cometido o crime supremo a nível internacional",

lé-se no site que xunta as provas coñecidas que sustentarian

unha acusación en tribunal.

Esta iniciativa ten o propósito asumido de encoraxar ten-

tativas de prisión de Blair para con iso conseguir que os crimes

do Iraque non caian no esquecimento e mostrar que "apesar dos

pedidos de Blair para que as persoas 'viren a páxina' do Iraque,

o asasinato en masa por el cometido non será esquecido.
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Por agora a única persoa que conseguiu o prémio foi

Grace McCann, que tentou arrestar Tony Blair precisamente o

29 de Xaneiro cando este saía de declarar perante a Comisión de

Inquérito Chilcot. A tentativa foi frustrada pola intervención

de axentes da polícia mais Sky News e The Independent recolle-

ron a notícia, o que fixo gañar a Mc Cann unhas 3.000 £.

A Sociedade Secular Nacional (NSS nas suas siglas en in-

glés) apresentou unha reclamación perante a Oficina de Queixas

Xudiciais contra Cherie Booth, esposa do ex primeiro ministro

británico Tony Blair, por ter suspendido unha condena de seis

meses de cárcere alegando a condición relixiosa do acusado.

"Vou suspender a sentenza por un período de dous anos

porque é V. unha persoa relixiosa e até agora non tivo problemas

con a xustiza ", anunciou ao acusado a sra. Booth, xuíza do caso.

"Causou fracturas leves no queixo a un cidadán que estava na fila

do Lloyds Bank. Como V. é un home relixioso sabe que ese com-

portamento é inaceitável",  amoestou-no despois maternalmente.

Segundo Terri Sanderson, presidente da NSS, que vela

pola separación de poderes entre as igrexas e o estado, a deci-

sión foi "discriminatória e inxusta". "Que tería pasado" -per-

gunta-se- se o agresor fose ateu?".  

A Oficina de Queixas Xudiciais, unha instituición

criada hai agora catro anos para estudar as demandas contra

os membros da xudicatura, poderia pedir à Sra. Booth unha

explicación por escrito, Tamén, en última e improvável ins-

táncia, poderia designar un xuiz para abrir dilixéncias e deci-

dir unha sanción disciplinária.

Ainda que sexa comezar por un mesmo, apresentarei-

me brevemente: son catedrático de Filosofia do Direito da Uni-

versidade de Zaragoza. Levo na Faculdade de Direito muitos

anos, pois xa era profesor sob a dituadura de Franco. Daquela,

o dia do patrón, San Reimundo de Peñafort habia unha misa ca-

tólica como comemoración da festa. Como non se podia dar un

pio, o que facíamos era xogar ao futebol estudantes contra pro-

fesores. Mais, eis xa aprovada a constituición e no entanto, ano

após ano, a Faculdade de Direito continuava a convocar unha e

outra vez a misa do santo patrón.

Desde hai uns nove anos, aproximadamente, comecei

a protestar perante o Decano de turno pola convocatória. A

miña argumentación era sempre a mesma e mui respeitosa: a

Constituición ten vixéncia desde 1978, o Estado español é

aconfesional, a Faculdade de Direito forma parte da Univer-

sidade do Estado, esta da Comunidade Autónoma de Aragón,

e a Comunidade aragonesa, pola sua regulación, é membro da

estrutura institucional do Estado español. Como a Faculdade

é un poder público do Estado español,e este é constitucio-

nalmente aconfesional, pois carece de sentido e é unha ofensa

para quen non é católico a celebración de unha misa nos lo-

cais da Faculdade. Para iso invocava o artigo 16.3 da Consti-

tuición (a aconfesionalidade do Estado), o seu artigo 9.1 (a

submisión de todos os poderes públicos à Constituición) e o

recordatório de ser a Constituición española directamente

aplicável (ou normativa en sentido técnico); quer dicer, que os

seus direitos fundamentais non precisan leis complementares

para seren respeitados e acatados.

Aliás, o pluralismo, valor superior da Constituición

española, non é apenas político, senón tamén ideolóxico e

cultural (aliás, ultimamente, tamén segundo sentenza do

Tribunal Supremo).

A resposta do Decanato foi a mais groseira que pode

dar-se na Administración pública: o siléncio administra-

tivo. O seu obxectivo era facer-me aparecer como un soli-

tário, fora da realidade, algo asi como Unabombero ou El

loco de la colina.

Ben, pois este ano fartei-me, recorrin a MUHEL, unha

asociación que desenvolve iniciativas mui interesantes a prol do

Estado laico, que me pediu autorización para levar os meus es-

critos à prensa e difundi-los. Fixo-o e iso motivou a resposta da

Reitoria da Universidade de Zaragoza.

A Reitoria contestou dicendo que, con efeito, os Cen-

tros da Universidade non poden convocar un acto relixioso.

Mais, poden "informar" de iniciativas particulares que teñan

como fin a celebración de un acto relixioso pola comemora-

ción do patrón.

A miña réplica final pode resumir-se asi: non se pode

usar a liberdade relixiosa en contra da liberdade relixiosa. A li-

berdade que ampara para ir a unha misa en contra de quen

non quer -e a Constituición asiste-nos-  que se pratiquen na

nosa faculdade litúrxias de nengunha caste.

A solución é mui fácil: realizar a misa fora dos locais da

Universidade e que tal acto non apareza en nengun programa

oficial. Mais, o que en verdade queren os nosos poderes pú-

blicos, é que, por iniciativa privada ou o que for, teña lugar a

misa nos Centros contra ventos e marés (e contra a Consti-

tuición, nunha Faculdade de Direito!).

Ver carta enviada ao Vice-Reitor na páxina seguinte
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AO VICE-REITOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

JOSÉ IGNACIO LACASTA ZABALZA, catedrático de

Filosofia do Direito desta Universidade, con domicílio a efei-

tos de notificación na Faculdade de Direito, comparezo pe-

rante esa Vice-Reitoria e, como mellor en Direito proceder,

EXPOÑO E ARGUMENTO:

1. Que recebin e estudei o escrito desa Vice-Reitoria que, con

data de rexisto de 13 de Xaneiro de 2010, comunica-me a po-

sición do Reitor e do Consello de Dirección da nosa Univer-

sidade sobre os actos de carácter relixioso da nosa instituición.

2. Agradezo a sua rápida resposta e motivación, dado que o

siléncio administrativo é algo asi como a má educación ou

a groseria das instituicións.

3. Canto a que a Universidade, Centros e Departamentos, non

poden nen deven "convocar actos de carácter relixioso", estou to-

talmente de acordo e ese era o sentido do meu escrito anterior.

4. Ora ben, cando Vs. afirman que os Centros ou Departa-

mentos poden informar de "iniciativas particulares de

membros da comunidade universitária" para que se acuda

a actos de carácter relixioso, manifesto o meu mais pro-

fundo desacordo e estimo que potencia o que tecnica-

mente se chama fraude de lei.

Artigo 6.4 do Código Civil: “Os actos realizados ao am-

paro do texto de unha norma que persigan un resultado proi-

bido polo ordenamento xurídico, ou contrário a el,

considerarán-se executados en fraude de lei e non impedirán

a devida aplicación da norma que se tiver tratado de eludir".

Como o Estado é aconfesional e toda a Universidade

tamén (art. 16 da Constituición), é contrário a esa norma

que o próprio Estado ou os seus Centros públicos fagan de

infraestrutura e órgaos de información de actividades re-

lixiosas promovidas, ademais, por "iniciativas particula-

res". En síntese, que non se deven realizar misas nen nen-

gun outro acto relixioso nas instituicións públicas do Es-

tado español nen da Universidade de Zaragoza.

5. Quer dicer, do aconfesional non se desprende ou predica o

confesional ou relixioso senón a auséncia de confisións. Por-

que as normas han de interpretar-se polo ordenamento xurí-

dico español, antes que nada: "segundo o Diccionario da Real

Academia de la Lengua, o adxectivo aconfesional significa:  “Que

no pertenece o está adscrito a ninguna confesión religiosa”.

A liberdade relixiosa e a posta en prática dunha misa

nun Centro público son incompatíveis, por mais voltas

privadas ou públicas que Vs. lles den. E esa Reitoria non

deve submeter-se a "iniciativas privadas" relixiosas senón

à Constituición (Art. 9.1 da mesma), asi como vincular-

se a esa liberdade relixiosa e a todos os direitos funda-

mentais (Art. 53 da citada Constituición).

6. Con todos os respeitos, Vs. queren ser sutis mais confunden as

cousas; e propician unha desviación fraudulenta (no sentido do

Código Civil) do artigo 16 da Constituición. Que ben claro di

no seu apartado 3: <Nengunha confisión terá carácter estatal>.

Asi que voltemos ao princípio: a Faculdade de Direito ou cal-

quer outro Centro forman parte do Estado e non son ferramenta

ou infraestrutura de nengunha confisión nen muito menos de

nengunha "iniciativa particular" que trata de propagar unhas ideas

relixiosas do teor ou matiz que for. Por se tiveren algunha dúvida,

poden consultar a Sentenza do Tribunal Supremo de 11.01.09 ou

a do Tribunal de Direitos Humanos de Estrasburgo de 03.11.09.

Esta última sentenza do Tribunal de Estrasburgo estima

contrário à liberdade relixiosa o mantenimento dos crucifixos

nas escolas públicas italianas. En boa lóxica xurídica, é con-

trário tamén à liberdade relixiosa que teñan lugar misas -ou

outros actos litúrxicos- na Universidade de Zaragoza.

Zaragoza, 20 de Xaneiro do ano 2010

O PREZO DA LIBERDADEI

Fred Reed / (Trad. Nébeda Piñeiro)

O pasado 17 de febreiro, no aeroporto Washington-Dul-

les, un xoven terrorista nixeriano chamado Farouk Abdul al Fai-

sal tentou embarcar no vóo 1497 da United Airlines con destino

Stuttgart, Alemaña, despois de ter conseguido burlar a vixilán-

cia do FBI evitando que o seu nome figurase na lista de terro-

ristas. Estava a piques de alcanzar o seu obxectivo.

Mais Al Faisal non contara con Michael Trabinney, un em-

pregado escrupuloso  da TSA (Administración da Seguridade do

Transporte) que ao reparar  nas bochechas inchadas do xoven de-

i. Fonte: a versión orixinal ("Paying the Price of Freedom") foi publica en Coldtype-The Reader (Welcome to Orwell's World), nº 43, pp.14-16, sob a rúbrica "Sátira".
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cidiu proceder a un rexistro mais a fondo e acabou por descubrir

que  levaba na boca un preservativo cheo de pólvora negra e un de-

tonador. Trabinney deu a voz de alarma e Farou foi detido. O De-

partamento de Seguridade Nacional estadounidense ordenou

fechar de inmediato o aeroporto durante tres días e tomar  medidas

extraordinarias, aínda que nesa altura o terrorista xa estaba baixo

custodia e non representaba ameaza algunha. As medidas adopta-

das obrigaron a desviar e cancelar numerosos vóos internacionais e

case que provocaron o colapso do tránsito aéreo mundial.

Janet Napolitano, xefa da Seguridade Nacional dos

EUA, despois de afirmar no decurso dunha conferencia de

prensa que o sucedido «mostrara até onde poden chegar os ini-

migos da nosa liberdade", anunciou que "para manter a seguri-

dade dos estadounidenses, este Departamento realizará exames

bucais a todos os pasaxeiros e non se permitirá levar preservati-

vos a bordo», o que obrigou a comprar detectores de látex por

importe de 3.000 millóns de dólares e a contratar novos em-

pregados, con salários de 60.000 dólares ano, para indicaren aos

pasaxeiros descalzos que deben abrir a boca e dicir "ah" nas por-

tas de seguridade de todos os aeroportos do país.

O presidente Obama, ao que parece preocupado pola súa

imaxe de home brando en asuntos de seguridade nacional, anun-

ciou que mantería conversas cos seus homólogos doutros países

para facerlles ver a necesidade de estender os exames bucais a ou-

tros aeroportos e que financiaría proxectos de ah-escáners auto-

máticos. Con ese fin, o governo asinou contratos por valor de

1.200 millóns de dólares coa indústria de produtos dentais.

Mandíbula rota 

Apesar de alguns erros no sistema, as novas medidas

puderon ser postas en prática sen demasiados problemas. Des-

pois de ser interrogada durante varias horas, unha pasaxeira

que fora submetida a unha intervención de cirurxia maxilofa-

cial foi detida por responder teimosamente cun "mmm,

mmm" a todas as perguntas que lle foron formuladas. Un em-

pregado do Departamento de Seguridade do aeroporto de

Houston, contratado seguindo as normas federais de discri-

minación positiva, confiscou unha luva de látex porque, se-

gundo declarou, semellaba un preservativo reutilizábel e cos

terroristas toda prudencia é pouca.

Coa posta en marcha das novas medidas, o tráfico aéreo

baixou un cinco por cento.

A comezos do mes de xuño, Sheik Wasabi, de 15 anos, re-

sidente en Dubuque (Iowa), publicou unha historia inquietante

nunha páxina web exipcia. Sheik Wasabi, describía o seu encon-

tro no Cairo cun cirurxián plástico, simpatizante do islamismo

radical, que afirmou dedicarse a realizar implantes de mama ex-

plosivos a mulleres mártires. Algún tempo despois deron ao ado-

lescente unha X-Box e el esqueceu a historia. Mais durante este

tempo, o FBI recibiu a chamada de unhas trinta persoas intere-

sadas no asunto. Chamadas que o FBI non respondeu.

Entretanto, Maxwell Bjorn, presidente da fábrica de dis-

positivos Artful Devices Inc., chamou persoalmente a Janet Na-

politano para comentarlle que segundo os seus  cálculos un

implante de copa talla D podería derrubar un avión sen difi-

culdade algunha. O único xeito de protexer a nosa democracia,

afirmou, sería instalar apalpadores automáticos ou utilizar raios

X. Por sorte para os Estados Unidos, a súa empresa tiña mode-

los moi axeitados ao caso, cun prezo lixeiramente superior aos

2.000.000 de dólares a unidade. 

Napolitano optou polos raios X, alegando que se ben as

feas preferirían talvez os apalpadores, para outras este procedi-

mento poderia resultar embarazoso.

A Asociación Médica Estado-unidense fixo público un

informe en que alertaba do perigo de as radiacións provoca-

ren o aumento dos índices de cancro, sobre todo nas pasaxei-

ras que viaxan con frecuencia. Os cirurxiáns deitaron por terra

esta teoría por entenderen   que poderia supor unha limita-

ción da libre competencia.

Napolitano defendeu as novas máquinas na televisión,

onde comentou que «os índices de cancro van experimentar

un leve aumento, mais ninguén dá nada de graza. A liberdade

ten un prezo. Ao longo da historia da nosa grande nación,

moitos patriotas sacrificaron a súa existencia por defender o

noso estilo de vida e nós tamén temos que estar dispostos a so-

portar a carga». Acto continuou subiu ao seu avión privado

para asistir a unha reunión.

O tráfico de pasaxeiros caiu un quince por cento, mais

Napolitano afirmou que esta baixada era positiva porque «resta

obxectivos aos nosos inimigos. Temos que facer que lles sexa

moi difícil atacar as nosas liberdades».

Durante un tempo pareceu que o terror fora derrotado, mais

acontecimentos remotos viñeron mudar drasticamente a situación. 

En Afganistán, a CIA comezou a lanzar avións non tri-

pulados contra obxectivos musulmanos desde unha base militar

secreta da provincia de Helmand. Os avións, coñecidos como

Predators, despegaban un día si e outro tamén para destruíren

aldeas que podían albergar terroristas, protexendo así as nosas li-

berdades. Na base traballaba como condutor Abdul al Hafetz

que, por motivos de seguridade, aínda que xa levaba mais de un

ano como empregado da Axencia de Intelixencia, era rexistado

a fondo cada vez que chegaba á base.

O catro de outubro, un mes despois de que un Pre-

dator matase a súa irmá na festa de casamento, Abdul  che-

gou á porta da base, onde foi rexistado como de costume sen

que lle encontrasen nada estraño. A seguir foi andando ao
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edifício principal e ali estourou nunha explosión que matou

outros trece traballadores.

Nin os estadounidense nin os afgáns entenderon a

razón daquela matanza sen sentido. A fondura do odio islá-

mico ontra as nosas liberdades resulta simplemente incom-

prensíbel. Os investigadores querian saber como fixera para

introducir os explosivos no recinto, mais Abdul xa non estaba

alí para contestar. A detoación fora poderosa e o volume de

explosivo necesario era demasiado grande para pasar desaper-

cibido nun rexisto minucioso. Considerouse a posibilidade de

que tivese sido activado por alguén do exterior, mais iso non

tiña moito sentido porque o tellado saltara polos aires, o que

proba que a explosión procedía do interior. 

Unha ducia de bombas

A explicación era arrepiante. No que se pensou ser un

refuxio de al Quaeda en Cabul, atopouse un manual que expli-

caba o misterio. Un extremista que odiaba a nosa democracia

engolira unha ducia de bombas que contiñan en total máis de

tres quilogramos de tetranitrato de pentaeritritol, mais coñecido

como pent, que facia estourar un detonador instalado nun re-

loxo de pulseira. Até certo punto, era previsíbel que recorresen

a esta técnica usada polos contrabandistas de drogas durante

moito tempo para pasar alfándegas.

Mais unha vez, Janet Napolitano estivo á altura das cir-

cunstancias. Convocou unha conferencia de prensa onde afirmou

que «esta é unha época difícil e o continuo ataque de al Quaeda

ao noso estilo de vida fai necesarios os sacrificios. A partir de hoxe,

imos revisar o estómago de todos os pasaxeiros antes do embar-

que, incluídos os pilotos e a tripulación de cabina. Non podemos

permitir que os extremistas destrúan a nosa democracia».

27 avións que se dirixían a Europa rexeitaron voltar e o

tráfico aéreo total diminuíu un 46 por cento. Cando Napoli-

tano anunciou que se realizarian exames rectais automáticos

para protexer máis as nosas liberdades, o tráfico caíu outro dez

por cento, excepto en San Francisco. 

Durante os dous meses seguintes, sete aeroliñas declará-

ronse en bancarrota e suspensión de pagamentos e a maior parte

das compañías aéreas estranxeiras anunciaron que non voltarían

voar aos Estados Unidos. A Administración de Seguridade do

Transporte obrigou a Boeing a modernizar as alxemas automá-

ticas dos seus avións e Artful Devices, Inc. asinou un contrato de

12.000 millóns de dólares para a venda de dispositivos como o

detector integrado de explosivos, o analizador de alento, o visor

de onda milimétrica para panties, a máquina de raios X para za-

patos, o bombín para estómagos, a tomografía axial computari-

zada e o vibrador automático de inhalación de nitrato. 

As nosas liberdades, por fin, estaban a salvo. 

Perante a recente designación do Defensor del Pueblo 

como Mecanismo Nacional de Prevención da Tortura

Comité contra la Tortura

C/o OACNUDH, Palais Wilson.

Ginebra, Suiza.

Perante a recente designación en sede parlamentar do

Defensor del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención da

Tortura (MNP) mediante unha Lei Orgánica aprovada o 15 de

Outubro pasado, as Organizacións non governamentais de di-

reitos humanos, comprometidas con a erradicación da tortura e

os maus tratos no mundo, desexamos expresar:

1. O noso mais profundo rexeitamento e mal-estar pola forma

en que o Governo levou a cabo todo este proceso. Apesar de

as Organizacións non governamentais teren sido convocadas

en 2007 en Madrid en diferentes ocasións para un proceso de

consultas con o Governo español, este proceso con a socie-

dade civil non foi transparente nen inclusivo. O Governo

tamén non proporcionou a información necesária. Ben ao

contrário, o proceso foi suspendido unilateralmente polo Go-

verno en Decembro de 2007. Apesar de as Organizacións

asinantes deste escrito teren solicitado reiteradamente desde

aquel momento a continuación do diálogo, nunca se nos ex-

plicaron os motivos desa suspensión. Igualmente, non se fa-

cilitou información concreta algunha sobre os órgaos ou

departamentos da Administración encarregados de elaborar

o proxecto de MNP, nen tampouco o contido do texto, se-

quer fose provisório ou aproximativo. Agora, mediante a sua

publicación no Boletin Oficial das Cortes Xerais, coñecemos

a criación de un MNP exclusivamente institucional, sen par-

ticipación directa da sociedade civil e sen sequer se ter co-

municado à mesma a decisión final.
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Esa suspensión e esa decisión representan un incumprimento sério do

que anunciara a Misión Permanente do Reino de España en Xe-

nebra, en carta de 29 de Outubro de 2008 dirixida à Secretaria do

Subcomité para a Prevención da Tortura, na que se manifestou

que, "en breve e no cadro do Plano Nacional de Direitos Huma-

nos, será proposto polo Governo un modelo de Mecanismo tal e

como previsto no OPCAT. Este será transladado aos interlocuto-

res sociais e asi perfilar de xeito definitivo a sua configuración".

2. En matéria de prevención, o Protocolo Facultativo da Conven-

ción contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis,

Desumanos ou Degradantes introduz un importante meca-

nismo de visitas regulares aos centros de privación de liberdade,

polo que todas as Organizacións solicitáramos ao Governo que

a sua criación fose unha oportunidade para demonstrar a sua

firme vontade de erradicar a tortura e os maus tratos no Reino

de España, apresentando o MNP como un fito importante e

garantindo a sua máxima publicidade, en lugar de reducir o seu

cumprimento a un mero trámite, como afinal aconteceu.

Con efeito, a asignación do MNP ao Defensor del Pueblo realiza-

se en virtude do Artigo terceiro da Lei Orgánica comple-

mentar da Lei de Reforma da Lexislación Procesual para a

Implantación da Nova Oficina Xudicial, pola que se modifica

a Lei Orgánica 6/1985, de 1º de Xullo, do Poder Xudicial.

Esta Lei engade unha nova e mui breve Disposición Final

Única à Lei Orgánica 3/1981, de 6 de Abril, do Defensor del

Pueblo. Aliás, o seu desenvolvimento adia-se a un regula-

mento posterior. Todo iso contravén a recomendación se-

guinte do Subcomité para a Prevención da Tortura:

"O mandato e as atribuicións do mecanismo nacional de preven-

ción deverán ser enunciados de xeito claro e concreto na le-

xislación nacional en forma de texto constitucional ou

lexislativo. Nese texto deverá recoller-se a definición ampla de

lugares de privación de liberdade en conformidade con o Pro-

tocolo Facultativo" [Nacións Unidas, Comité contra a Tortura,

Primeiro Relatório Anual do Subcomité para a Prevención da

Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos

ou Degradantes (Febreiro de 2007 a Marzo de 2008), doc.

CAT/C/40/2, de 14 de Maio  de 2008, parágr. 28 a), p. 10].

3. Mais unha vez, as Organizacións non governamentais de direitos

humanos reiteramos que o MNP devia ter-se criado seguindo as

recomendacións do Subcomité para a Prevención da Tortura,

"mediante un procedimento público, inclusivo e transparente,

que inclua a sociedade civil e outros interesados na prevención

da tortura; cando se considerar a posibilidade de designar como

mecanismo nacional de prevención un órgao xa existente, a cues-

tión deverá ser submetida a un debate aberto en que interveña a

sociedade civil" [Nacións Unidas, Comité contra a Tortura, Pri-

meiro Relatório Anual do Subcomité …, cit., parágr. 28 b), p. 10].

Asi mesmo, a Asociación para a Prevención da Tortura reco-

mendara aos governos "dar ampla difusión ao proceso, à po-

sibilidade de participar nel, ao igual que aos critérios, métodos

e motivos da decisión final a respeito do MNP" (Asociación

para a Prevención da Tortura, Estabelecimento e Designación de

Mecanismos Nacionais de Prevención, APT, Xenebra, 2007,

p.11), esixindo ademais às autoridades "a vontade real de man-

ter un diálogo auténtico con estas organizacións [as Organi-

zacións da sociedade civil] ao longo de todo o proceso de

implementación do instrumento e... ter en conta as suas ob-

servacións à hora de tomar decisións" (Asociación para a Pre-

vención da Tortura, A sociedade civil e os Mecanismos Nacionais

de Prevención à luz do Protocolo Facultativo da Convención contra

a Tortura, APT, Xenebra, Xuño de 2008, p.8).

4. Por consecuéncia, as Organizacións non governamentais de di-

reitos humanos afirmamos que o MNP criado deste xeito non

cumpre as recomendacións internacionais na matéria xa que:

• na sua criación non existiu un diálogo permanente e trans-

parente con a sociedade civil;

• ao estar incluído dentro da estrutura de outra instituición do Es-

tado, non se garante a independéncia funcional do Mecanismo,

nen disporá de recursos e financiamento próprios e diferenciados;

• ao estar dentro da estrutura do Defensor del Pueblo, a amplitude

do seu mandato poderia facer con que pasase despercebida a

función de prevención do mecanismo, baseado nas visitas pe-

riódicas e que requeren alto grau de especialización;

• e, ainda que a sua criación foi decidida por Lei, será un Re-

gulamento o que determinará a sua estrutura, composición

e funcionamento, polo que ficará en maos da própria Ofi-

cina do Defensor del Pueblo.

En conclusión, entendemos que este comportamento

governamental é incompatível con os princípios de democra-

cia, transparéncia, participación e inclusión que deverian ter

guiado o proceso de estabelecimento e designación do MNP.

Perdeu-se pois unha ocasión para traballarmos xuntos pola er-

radicación da tortura e os maus tratos no Reino de España.

Esperamos que o desenvolvimento do mecanismo me-

diante a reforma do Regulamento de Organización e Funcio-

namento do Defensor, estexa presidida polos princípios de

transparéncia, independéncia e diálogo con a sociedade civil.

En Xenebra, a 5 de Novembro de 2009

Amnistía Internacional, Asociación Española para el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, Asociación Española de

Neuropsiquiatría, Asociación Pro Derechos Humanos de España,

Coordinadora para la Prevención de la Tortura
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PALESTINIAN CHILD PRISONERS 
Defence for Children International

http://www.dci-pal.org/english/publ/research/CPReport.pdf

Através do testemuño de 33 menores que relatan os abusos dos soldados

-desde o momento do arresto até os violentos interrogatórios-, o relatório docu-

menta a prática de tortura e maus tratos a nenos palestinos a maos do exército e

a polícia israelitas. Os menores descreven as dores causadas polas alxemas, aper-

tadas para impedir a circulación do sangue, os pontapés e as ameazas -algumhas

de morte-. O obxectivo é arrancar confisións, escritas às veces en hebreu, unha lín-

gua que os menores palestinos non falan nen entenden, que son despois utiliza-

das como prova de maneira rotineira nos tribunais militares, onde cada ano

resultan condenados unha média de 700 menores palestinos.

A maioria destes menores son encerrados en cárceres do interior de Is-

rael, o que claramente vulnera a Cuarta Convención de Xenebra, e ali receben es-

casas visitas familiares e pouca ou nengunha educación.

O relatório conclui que a prática sistemática da tortura é posível grazas

ao clima de impunidade que impera en Israel, onde nunca foi investigada nen-

gunha das 600 denúncias por maus tratos e torturas realizadas contra a Axén-

cia Israelita de Seguranza.

ROMPENDO O SILÉNCIO 
http://www.shovrimshtika.org/news_item_e.asp?id=32

«Collemos un de 5 anos... non podo lembrar o que fixera... collemo-lo

para o levar de volta aos Territórios, o oficial deu-lhe unha labazada e meteu-no

no jeep. O meniño chorava e o axente que estava xunto el dixo-lle "non chores"

e comezou a rir del. Afinal o meniño esbozou un sorriso e de repente o axente

deu-lle unha puñada no estómago. Por qué? "Non rias na miña cara", dixo-lle.

Este é un dos 96 testemuños das soldados israelitas cuxos relatos recolle

o novo relatório do grupo Breaking the silence.

Outra membro da policia militar Sachlav, apostada en Hebrón, lembra

un neno palestino que sistematicamente provocava os soldados lanzando pedras.

Unha vez conseguiu mesmo asustar un soldado que caíra e partira unha perna.

A vinganza chegou pouco despois: "Non sei quen nen como, mais sei que

dous soldados dos nosos meteron-no nun jeep e que semanas despois o neno ca-

miñava con os brazos e pernas enxesados... na unidade o caso foi mui falado,

como se sentaran sobre o neno no chao, como lle puxeran a mao sobre un banco

e como ali mesmo lla partiran".


