COMPARTIR PREOCUPACIONS I SINÈRGIES EN L’ACCIÓ PELS DRETS HUMANS
A EUROPA
La Trobada Europea de la xarxa de les ACAT europees ha estat aquesta
vegada a Barcelona, els dies 10-13 d’octubre.
Gairebé una trentena de representants de les ACAT d’Alemanya, França,
Itàlia, Regne Unit, Suïssa i España-Catalunya, així com els membres del
Secretariat de la FI.ACAT (Federació Internacional de l’Acció dels Cristians
per l’Abolició de la Tortura), hem compartit les nostres preocupacions
entorn els drets humans a l’Europa actual junt amb membres de Pax Christi
i del CPT, dues de les entitats amb què cooperem en la nostra missió de
sensibilització, prevenció, pregària i denúncia davant les instàncies que
calgui, per tal de que cap persona, en cap situació, a cap lloc, MAI, sigui
víctima de la tortura ni dels tractes o penes inhumans, humiliants o
degradants, segons diu l’article 5è de la Declaració Universal dels Drets
Humans.
Ens han acompanyat, d‘una banda, l’Alfonso Zardi, delegat general de Pax
Christi de França. Amb ell hem fet una reflexió sobre el clima de la protecció
dels DH a Europa avui, aprimat a causa de les polítiques de seguretat
nacional. Aquestes fereixen els drets fonamentals tant dels ciutadans de la
Unió Europea com dels immigrants que volen arribar a Europa i els dels
ciutadans d’altres continents afectats per les nostres multinacionals i les
nostres polítiques. També hem compartit la preocupació per l’afebliment de
la democràcia i la tendència a la uniformització dels Estats. Som una
societat que exclou sota la capa de protegir-se. D’altra banda, en Patrick
Müller, membre del Secretariat del CPT (Comitè per la Prevenció de la
Tortura del Consell d’Europa) ens va compartir l’acció del CPT per prevenir
la tortura a Europa. Aquest Comitè realitza visites periòdiques programades
o be ad hoc (davant d’una situació que ho demana) amb accés il·limitat a
tots els llocs de detenció o tutela sense previ avís: comissaries, presons,
establiments de salut mental, centres d’immigrants o llars amb persones
judicialment tutelades. Posteriorment a les visites elaboren un informe amb
recomanacions que la major part dels 47 països europeus signants no
publiquen, només 11, doncs no és obligat. Malgrat això, el CPT va percebent
una evolució positiva amb la millora dels tractes o de les condicions de
detenció. A l’ACAT ens repta a avançar uns informes detallats de la situació
dels centres que es visiten i, posteriorment, a fer el seguiment de les
recomanacions que fa el CPT.
Enmig de la reflexió d’aquesta situació europea, gens favorable, vam poder
gaudir d’unes hores d’immersió en l’estil i vida d’Antoni Gaudi, des de la
vessant de creient, fermament
compromès amb les seves obres
arquitectòniques i amb la cultura i llengua catalanes, en un temps que no
era ben vistes. Vam visitar la cripta de la Colònia Güell que, amb la seva
bellesa i majestuositat, i la seva harmonia amb la natura de l’entorn, fins i
tot ens va fer esclatar en un cant de lloança a Déu, espontani, a dues veus,
al bell mig de la cripta.
La situació a Catalunya i l’Estat espanyol ha estat un punt central important
als diàlegs, converses informals i també a una de les sessions en la que vam
tenir entre nosaltres a la Isabel Turull, germana del Jordi Turull. Una família

que pateix la presó provisional del Jordi. Ella ens ha parlat de l’experiència
humana de tota la família que també en són víctimes secundàries d’aquest
empresonament i procés judicial injust. Li agraïm la seva presència i
testimoniatge en aquests moments de neguit pels familiars, a l’espera de la
sentència i amb el pare ben malalt.
Bona part de la trobada ha estat dedicada a escoltar-nos i dialogar per tal
de discernir la nostra acció propera com a xarxa d’ACATs europees. L’acció
de les ACATs, sovint amb poc mitjans i molt voluntariat, abasta molts i
variats projectes. Ara mateix, amb aquest clima de ”seguretat nacional”
neoliberal tenim el repte de reforçar la protecció dels drets humans a
Europa amb fe, caritat i esperança, a la llum de la fe en Crist. A l’ACAT som
persones cristianes de les diferents confessions, o be grups o parròquies.
L’ACAT és ecumènica i també oberta a altres conviccions que volen unir-se
amb la nostra causa per la dignitat de les persones, totes creades a imatge
de Déu. Aquesta reverència per la creació de Déu ens ha portat, des dels
inicis, a diferència d’altres entitats de drets humans, a treballar també al
propi país, amb les víctimes pròximes i, amb l’ajut de les altres ACATs
federades que poden, quan és necessari; i això, de vegades, ha produït que
patissim algunes conseqüències en la lluita contra la tortura a determinats
països. Cada ACAT és autònoma per actuar al seu país o a altres llocs,
informant de la seva acció quan allà on intervé per la situació d’unes
persones determinades, amb noms i cognoms, hi ha un altre ACAT. La
FI.ACAT coordina les diferents ACATs federades portant a terme els
projectes que se li encomanen i ens representa davant les instàncies
regionals i internacionals del dret internacional doncs tenim Estatut
consultiu davant les Nacions Unides des del 1989, Estatut participatiu al
Consell d’Europa, Estatut d’observadora davant la Comissió Africana dels
Drets de l’Home i dels Pobles (CADHP) i igualment la FI.ACAT està
acreditada davant les instàncies de la Organització Internacional de la
Francofonía (OIF).
Aquests dies hem consensuat unes línies d’acció entre les ACATs d’Europa.
La nostra cooperació, la veiem necessària en quatre àmbits: les persones
immigrants de tot tipus; la violència policial i els llocs de detenció; la
sensibilització de les Esglésies en la defensa dels drets humans; i finalment
l’ajut mutu davant les necessitats internes de les ACAT i la sensibilització de
joves que puguin continuar donant la resposta a les necessitats d’avui amb
creativitat, doncs l’edat creixent de les persones membres de l’ACAT ens
pot fer minvar l’acció europea i la incidència en el respecte dels drets
humans arreu. Esperem trobar joves sensibles al patiment dels altres, que
vulguin aportar el seu petit compromís i els seus coneixements en drets
humans, en comunicació, etc. o be que vulguin caminar amb nosaltres per
aprendre, junts, a defensar els drets sense excepcions.
Tot i que la tasca diària sempre l’hem iniciat demanant que l’Esperit Sant
ens assisteixi, la darrera sessió ha estat una celebració ecumènica on hem
compartit la lloança, la reflexió de la Paraula i la petició a Déu per les
persones torturades, per les torturadores i per les que ens dediquem a la
defensa dels drets humans, entre altres.
Hem celebrat l’acollida de la comunitat benedictina de Sant Pere de les
Puel·les, fundadora de la nostra ACAT Catalunya-España en uns temps gens

fàcils per la defensa dels drets humans; i ens hem acomiadat amb
l’agraïment d’haver compartit en un clima de germanor i amb l’esperança
de continuar posant el nostre gra de sorra perquè molts i moltes germanes
nostres, amb noms i cognoms, persones com nosaltres, deixin de patir la
violació dels seus drets fonamentals i especialment la tortura, la pena de
mort, les detencions arbitràries, les desaparicions forçades, etc. I també
perquè, dins les nostres comunitats cristianes, siguin ben presents els drets
humans a les catequesis, celebracions i acció. Perquè sabem que només
així, les nostres Esglésies seran profètiques com el Papa Francesc ens va
demanant, a l’estil de Jesús.
Per qualsevol informació de la nostra ACAT España-Catalunya, ens trobareu
al correu acat@pangea.org .

