26 xuño 2012.-

Día internacional contra a TORTURA

.-

A ONU conmemora o día 26 de xuño o día internacional contra a tortura . Pode semellar unha
conmemoración allea á nosa sociedade mas non é así. O Informe da COORDINADORA PARA A
PREVENCIÓN DA TORTURA sinala que durante o ano 2011 houbo 280 denuncias por Tortura , afectando a
853 persoas. Morreron nese ano baixo custodia 51 persoas, delas 34 en prisión e mesmo houbo catro
falecementos en centros de menores .
A Onu entende por Tortura o acto polo que se causa a unha persoa dores o padeceemntos graves , ben

físicos ou mentais , con fin de obter dela ou dun terceiro información , ou unha confesión , de castigala por
un acto que cometera ou se sospeite que cometera , ou de intimidar ou coaccionar a esa persoa ou outras
por calquera razón baseada en calquera tipo de discriminación , cando as devanditas dores ou
padecementos sexan causados por funcionario públicos ou outra persoa no exercicio da funcions pública

No noso estado mesmo hai sistemas de cumplimento penitenciario que teñen sido obxecto de crítica polo
COMITÉ CONTRA A TORTURA do CONSELLO DE EURORA , como os métodos que aseguran o isolamento do
penad@ ou pres@ nunha cela incomunada. Na lexislacion española hai pres@s que pasan ata 21 horas ao
día sen comunicación e sen saír da cela durante longos periodos ou mesmo en toda a súa condea.
Ninguén pode reclamarse cidadá/n dun país democrático nin decente mentres isto persista.
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