27 de maig de 2011

Els reptes d'Amnistia Internacional
Els últims cinquanta anys han vist canvis en els drets humans que han portat
l'esperança a milions de persones al món. L'exigència de llibertat, justícia i
dignitat ha deixat de ser una cosa marginal i ha esdevingut autènticament
global, però els reptes encara són enormes.
La pena de mort és una pena en extinció. Creix la convicció que els drets econòmics,
socials i culturals són també drets humans. Els responsables dels pitjors crims contra
les persones se senten cada vegada més insegurs. Sens dubte, el món ofereix un
panorama molt diferent al de 1961, any del naixement d'Amnistia Internacional. I no
obstant això, encara hi ha milions de persones que no tenen accés a un habitatge
adequat, que no poden expressar les seves opinions sense por de represàlies, que
pateixen tortures i maltractaments. Milions de dones i nenes són víctimes de violència
pel simple fet de ser-ho.
En el seu 50 aniversari, la tasca d'Amnistia Internacional continua sent necessària.
Així com l'esclavitud va passar a la història, Amnistia Internacional està convençuda
que la tortura o la pena de mort també ho faran. El món pot canviar, però no canviarà
sol. Per a això, l'organització té una ambiciosa agenda global, en la qual el poder de
la gent corrent pot inclinar la balança contra la injustícia:
Exigir dignitat per a les persones que viuen en la pobresa
La llibertat, la no discriminació, la protecció contra els abusos o la participació en la
presa de decisions segueixen sent encara simples desitjos per a milions de persones
a tot el món. Les persones que viuen en la pobresa, un creixent nombre de les quals
són dones, nenes i nens, s'enfronten a grans privacions, a l'exclusió, a la inseguretat i
a la invisibilitat. En molts països del món, les dones i les nenes pateixen violència, i ni
tan sols tenen dret a decidir lliurement quan tenir fills.
A l’Estat espanyol, i malgrat els compromisos adquirits amb la signatura del Protocol
Facultatiu al Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, moltes
persones no poden fer valer els seus drets davant de la justícia.
En el nostre 50 aniversari, treballem per trencar aquest cercle viciós de pobresa,
discriminació i violència, resultat en molts casos de les polítiques i les accions de
Governs i altres actors estatals i no estatals, incloses les empreses.
•

En el marc de la campanya 'Exigeix Dignitat', iniciada el 2009, sobre pobresa i
drets humans, Amnistia Internacional centrarà els seus esforços a aconseguir que
les dones i nenes a Nicaragua vegin respectats tots els seus drets sexuals i
reproductius. En aquest país s'ha penalitzat recentment l'avortament en totes les
circumstàncies, fins i tot en cas de violació o incest.

Pels drets humans a tot el món. Premi Nobel de la Pau (1977)

Pàgina 1 de 5

AMNISTIA INTERNACIONAL
CATALUNYA
C/ Alfons XII, 19-21, pral. 1a
08006 Barcelona
T: +34 93 209 35 36
F: +34 93 200 77 57
info@amnistiacatalunya.org
www.amnistiacatalunya.org

•

La contaminació generada per les empreses petrolieres que operen a les
proximitats del delta del Níger ha arruïnat collites, anihilat la pesca i contaminat
aliments i aigua potable. L'empresa petroliera Shell, principal operadora a la zona,
s'ha aprofitat de la feble legislació nigeriana per explotar els recursos naturals del
delta. Ja és hora que aquesta petroliera expressi un compromís públic
d'emprendre una avaluació de l'impacte social i en els drets humans dels
projectes d'extracció de petroli i gas. En el nostre 50 aniversari, exigirem al
govern de Nigèria que faci rendir comptes als responsables de les empreses
petrolieres, i que demani públicament una operació de neteja del delta del Níger.

Defensar les persones de la violència i fer complir la justícia internacional
La violència dels Estats i d'altres actors no estatals s'està cobrant un tribut devastador
en drets humans, que cal combatre. La violència de gènere segueix sent un dels
abusos més generalitzats contra els drets humans, i molts cops davant de la
passivitat o la connivència de les autoritats. En els conflictes, la població civil pateix
atacs deliberats, especialment dones, nenes i nens. Com més aferrissats són, més
difícil és per a la població civil sobreviure i recuperar-se de les conseqüències. En les
societats que viuen situacions de posconflicte, les persones segueixen molt temps
devastades pel trauma, la violència, la incertesa econòmica i la manca d'accés a la
justícia. Fins i tot als països que gaudeixen de més estabilitat, la creixent inquietud
cap al terrorisme i la delinqüència estan portant els governs a adoptar polítiques de
seguretat pública més severes que infringeixen els drets humans i demonitzen les
persones que viuen en la pobresa i les minories.
A Espanya, les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme segueixen sense obtenir
veritat, justícia i reparació. L'existència de casos de tortura i maltractaments a mans
de forces de seguretat segueix sense ser reconeguda obertament per les autoritats ni
és, per tant, abordada com un problema de drets humans. La legislació espanyola
segueix incorporant elements relacionats amb la lluita contra el “terrorisme” com la
incomunicació, contraria a les normes internacionals de drets humans. Finalment, en
els últims anys, s'han produït greus restriccions a l'exercici de la jurisdicció universal
des de l’Estat espanyol.
Amnistia Internacional vol posar en evidència els governs que violen els drets humans
en nom de la seguretat nacional o la lluita contra el terrorisme, i aconseguir que
modifiquin les seves polítiques i rendeixin comptes per les violacions comeses.
Aquesta és l'única forma en què s'aconseguirà posar fi a les detencions il·legítimes, a
la tortura i als maltractaments o els homicidis indiscriminats.
•

Diversos governs europeus han estat còmplices dels Estats Units en l'anomenada
'Guerra contra el Terror'. Entre ells es troba Lituània, país pel qual Amnistia
Internacional durà a terme una acció específica durant el seu 50 aniversari.
Lituània ha reconegut que el seu país va albergar dues presons secretes dirigides
per la CIA. Aquests llocs van rebre al juny de 2010 la visita d'una delegació del
Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura, la primera que realitzava un
òrgan de vigilància independent a un antic lloc de detenció secreta de la CIA a
Europa. Al gener de 2011 es va tancar prematurament una investigació criminal
sobre aquests llocs. Amnistia Internacional treballarà perquè es torni a obrir el
cas i que rendeixin comptes els qui van participar en l'establiment dels centres i
en qualsevol violació de drets humans que s’hi pogués cometre.

•

També durant aquest 50 aniversari farem un esforç especial perquè es
garanteixin els drets humans de les persones de la República Democràtica del
Congo. En els últims 20 anys, la població congolesa ha sofert l'inimaginable a
conseqüència dels crims de lesa humanitat, crims de guerra i altres violacions
greus de drets humans comeses durant els conflictes, tant pel Govern com per
grups armats. Des de 1998, han mort més de cinc milions de persones. El 2010,
els grups armats van seguir reclutant nens i nenes a l'est de la RD del Congo.
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Protegir les persones perquè puguin expressar-se lliurement i no pateixin
discriminació
Malgrat els avanços, molts governs encara reprimeixen durament la dissidència, i
restringeixen els drets a la informació, a la llibertat d'expressió, de creença, de reunió
i d'associació.
A mesura que les tecnologies de la informació amplien les possibilitats de difondre i
compartir idees i informació, els Estats, amb la complicitat de les empreses, soscaven
la privacitat, intensifiquen la censura i augmenten la vigilància. D'aquesta manera
creixen la xenofòbia, el racisme, la discriminació religiosa i altres formes de
discriminació per motius d'identitat. Els defensors i defensores dels drets humans i
altres activistes que desafien aquestes pràctiques són atacats i insultats.
Fidel als seus inicis, Amnistia Internacional segueix exigint l’alliberament immediat i
incondicional de totes les persones preses de consciència. També segueix demanant
que els defensores i defensores de drets humans puguin exercir el seu treball sense
riscos.
A l’Estat espanyol, i malgrat l'existència d'una comunitat gitana hereva d'un llegat de
segles de persecució i discriminació, ha estat l'afluència d'immigrants al país la que
ha propiciat que es reconegui per part de les autoritats i la societat espanyola que el
racisme i la xenofòbia són, com a mínim, un problema tan greu a Espanya com en
altres parts d'Europa. Malgrat això, no existeixen al nostre país dades oficials que
permetin conèixer la magnitud o abast del racisme. No obstant això, les situacions de
discriminació existeixen, tal com recullen els informes dels organismes internacionals
de drets humans. Amnistia Internacional ve recordant de forma insistent la necessitat
d'adoptar mesures per lluitar eficaçment contra la discriminació racista i xenòfoba a tot
l’Estat.
•

Treballarem al llarg del 50 aniversari perquè les persones defensores de drets
humans puguin actuar en primera línia, sense sentir-se amenaçats i sense que
les seves vides corrin perill. Treballarem, entre altres, pel cas de Norma Cruz,
responsable d'una organització en defensa dels drets de les dones a Guatemala.
Des del 2008, aquesta dona rep amenaces de mort pel treball de documentació
de casos de violència contra les dones i a la seva lluita per la justícia.

Acabar amb la pena de mort al món
La lluita contra la pena de mort és una dels senyals d'identitat del treball d'Amnistia
Internacional. Quan en 1961 es va fundar l'organització, tan sols 9 països eren
abolicionistes per a tots els delictes. Després de 50 anys de lluita, aquesta xifra s'ha
incrementat: el 2010, 96 països havien abolit la pena de mort per a tots els delictes, 9
l'aplicaven solament per a delictes comuns i 34 eren abolicionistes en la pràctica. En
total, 139 països han renunciat a l'aplicació de la pena capital.
En l'actualitat, la tendència mundial cap a l'abolició de la pena de mort és cada cop
més clara. Només durant els últims 10 anys s'han registrat enormes avanços cap a
l'abolició de la pena de mort atès que més de 30 països s'han convertit en
abolicionistes en la llei o en la pràctica.
•

En el nostre 50 aniversari, l'objectiu d'Amnistia Internacional és treballar amb
especial recalcament per l'abolició de la pena de mort als Estats Units, l’Iran, la
Xina, l’Aràbia Saudita, Mongòlia i Bielorússia. Aquest últim país és l'únic a Europa
que encara l'aplica.
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Donar suport a les persones que lluiten per la justícia i la llibertat al Pròxim
Orient i Nord d'Àfrica
A principis del 2011, Amnistia Internacional va engegar una resposta global per la
situació al Pròxim Orient i Nord d'Àfrica, regió sobre la qual l'organització porta
treballant dècades.
L'onada de canvis que travessa el món àrab suposa una gran oportunitat per a totes
aquelles persones que busquen justícia i llibertat i exigeixen dignitat. No obstant això,
la repressió per part dels propis governs i la negació de les seves legítimes
reclamacions han encès l'alarma a Amnistia Internacional.
•

Seguirem mantenint la nostra presència sobre terreny per documentar la crisi de
drets humans que viu la regió, i treballarem perquè es garanteixi el dret a la
llibertat d'expressió sense que es produeixin desaparicions, homicidis,
detencions, tortures o qualsevol altre tipus de coacció. A més, intensificarem els
nostres esforços perquè es garanteixin els drets humans de les dones en els
processos de presa de decisió, així com perquè els responsables dels abusos
comesos siguin portats davant la justícia.

Altres reptes d'Amnistia Internacional
Més enllà del 50 aniversari, Amnistia Internacional té també els següents reptes en la
seva agenda:
Defensar les persones migrants desprotegides
Un creixent nombre de persones migrants -entre les quals, les que estan en situació
irregular-, sol·licitants d'asil, persones refugiades, persones desplaçades internament i
víctimes de tràfic, es troben sense reconeixement ni protecció legal en els seus Estats
d'origen o d'acollida. Moltes d'aquestes persones són explotades laboralment sense
escrúpols, tractades com a criminals pels Estats i, en ocasions, retornades a països
en els quals corren perill de patir abusos greus contra els drets humans. En trobar-se
moltes d'elles atrapades en situacions irregulars, la llei no els atorga protecció. A
mesura que els conflictes, la pobresa, la inseguretat i la degradació mediambiental
incrementen el nombre de persones en moviment, els Estats recorren a mesures més
severes.
Durant els propers anys, Amnistia Internacional té el repte d'aconseguir augmentar la
protecció legal i física d'aquestes persones, i el seu accés a la justícia; així com
assegurar que no se'ls neguen els drets a l'educació, la salut o l'habitatge.

Fer efectiu el control del comerç d'armes
Avui dia no existeixen normes a nivell mundial que controlin el comerç internacional
d'armes convencionals i que ajudin a protegir els drets humans. Molts governs
segueix permetent el comerç irresponsable d'armes, municions i un altre tipus
d'equipament militar i policial que s'acaba utilitzant per cometre greus violacions de
drets humans.
L’any 2006, Nacions Unides va donar suport a un Tractat sobre el Comerç d'Armes
després d'una llarga campanya d'Amnistia Internacional i altres organitzacions. No
obstant això, aquest Tractat, encara en elaboració, necessita de forma urgent una
“regla d'or” que obligui als governs a garantir el ple respecte als drets humans i al dret
internacional humanitari en les operacions d'importació, exportació i transferència
d'armes convencionals.
Amnistia Internacional seguirà fent campanya perquè el futur Tractat permeti controlar
de manera eficaç i transparent el comerç internacional d'armes.
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Fer créixer el moviment global de drets humans
En els últims temps han sorgit noves oportunitats perquè el moviment global en favor
dels drets humans es desenvolupi. La tecnologia ha afavorit l'enfortiment de moltes
iniciatives relacionades amb els processos democràtics, el medi ambient, el
desenvolupament, els drets de les dones, els nens i nenes, etc.
Els drets humans aporten un marc de valors compartits per a tota la societat civil.
Amnistia Internacional, com a moviment global integrat per milions de persones
compromeses amb la justícia i la llibertat, vol posar-se en contacte amb altres grups
de la societat civil i treballar plegats per construir un moviment de solidaritat més fort,
global i divers que potenciï el respecte pels drets humans a nivell global.
L'objectiu últim de l'organització és estendre la defensa i promoció dels drets humans
a tots els llocs del món.
/// FI
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