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Cop mortal a la lluita contra la impunitat
No ha estat en el nostre nom.
Ha estat contra els drets de les víctimes.
Madrid.-Males senyals per la comunitat internacional. El desprestigi està servit:
Espanya abandona la lluita efectiva contra la impunitat per la ingerència de criteris polítics,
acudint per a fer-ho a un procediment precipitat i poc transparent, i tot i l’oposició de més de
500 organitzacions nacionals i internacionals, associacions professionals, sindicats i milers de
persones a títol individual que han demanat als senadors que reconsideressin el seu vot i no
restringissin, fins a mutilar-lo, el principi de justícia universal.
Encara que la fase de tramitació parlamentària no pot donar-se encara per conclosa, la tarda del
set d’octubre de 2009 passarà a la història pel frau a la justícia que va suposar la vergonyosa
reforma de l’article 23.4 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. Aquesta reforma suposa la
restricció del principi de Jurisdicció Universal fins a fer-lo gairebé inaplicable i suma a Espanya
a les tendències més restrictives en l’aplicació de tan eficaç instrument per combatre la
impunitat. Amb aquest principi es persegueix als responsables dels crims més greus i odiosos,
com el genocidi o els crims contra la humanitat, que s’han comés fora d’Espanya i amb
independència de la nacionalitat de les víctimes i autors.
La reforma debilita el règim de dret construït internacionalment assumint una posició contrària a
disposicions de dret internacional consuetudinari i inclusiu instruments internacionals que
vinculen a Espanya com la Convenció contra la Tortura o la Convenció per la prevenció i sanció
del delicte de genocidi o els Convenis de Ginebra, i desoint les recomanacions de l’ONU en la
Resolució 3074 (XXVIII) de l’Assemblea General de 3 de desembre de 1973 sobre principis de
cooperació internacional en la identificació, detenció, extradició i càstig dels culpables de crims
de guerra o crims de lesa humanitat.
Considerem vergonyós que amb aquesta reforma vinguin a exigir-se requisits de “connexió
nacional” expressament rebutjats pel Tribunal Constitucional des de la seva sentència en el cas
Guatemala (2005), el que posa en evidència que l’executiu, amb la col·laboració de la majoria
parlamentària, aposten per altres principis diferents al respecte i defensa del dret internacional i
s’emmotllen servilment a mirar cap a una altra banda quan es cometen actes criminals. No
podem deixar de ressenyar i agrair els 21 vots contraris a la reforma dels senadors i senadores
de IU i ICV, ERC, PNV i 15 senadors del grup Mixt.
Considerem insòlita la pressa amb la que s’ha imposat aquesta “reforma exprés” que no només
suposa un ús heterodox del procediment legislatiu sense haver-se garantit un mínim debat, sinó
que s’ha desinformat a la societat sobre la seva real inspiració i sobre les seves transcendentals
conseqüències jurídiques. La vaguetat de la redacció, la seva ambigüitat i contradiccions
generaran enorme discrecionalitat i inseguretat jurídica que perjudicarà principalment a les
víctimes.
Recordem al parlament espanyol que el principi de Jurisdicció Universal no pertany a Espanya
sinó que pertany a tots els Estats que tenen obligació d’aplicar-lo, i a totes les víctimes que
tenen el legítim dret de buscar la justícia a altres països quan no la troben als seus.
Lamentem que en un moment en el que el que sobra és impunitat, les autoritats espanyoles
llencen el missatge de que Espanya no farà comparèixer davant els seus tribunals als

responsables dels crims més atroços, afavorint de manera infame als botxins. No ha estat en el
nostre nom. Ha estat contra els drets de les víctimes.
PLATAFORMA “CONTRA LA IMPUNITAT, PER LA JUSTÍCIA UNIVERSAL”
La Plataforma “contra la impunitat, Por la Justícia Universal” està formada per centenars d’associacions,
sindicats, organitzacions de drets humans i grups de solidaritat, junt amb milers de persones procedents de
tots els àmbits que sol·liciten que no es segueixi endavant amb la reforma de l’article 23.4 de la LOPJ.

Els integrants i promotors de la campanya són ACSUR-Las Segovias, Asociación Argentina Pro
Derechos Humanos-Madrid, Asociación Libre de Abogados, Asociación de Mujeres Saharauis,
Asociación Paz Ahora, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Asociación Salvador AllendeEspaña i Amnistía Internacional.
També donen suport a aquesta iniciativa la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR), CEASSáhara, Confederació Sindical de CC.OO, Paz con Dignidad, Federación de Associacions de Defensa i
Promoció dels Drets Humans, Federació Internacional de Drets Humans, IEPALA, Izquierda Unida,
Movimiento por la Paz (MPDL), Plataforma 2015 y más, Plataforma Palestina, Red Solidaria contra la
Ocupación de Palestina, Unión General de Trabajadores(UGT), Unión Sindical Obrera, Womens Link
Wordwide, entre d’altres.

