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L’ús de força excessiva contra manifestants no pot quedar impune

Després d’algunes setmanes d'investigació sobre l’actuació policial en les manifestacions

de l'anomenat moviment 15M, Amnistia Internacional ha documentat l'ús de força

excessiva per part de les forces policials que van intervenir a la Plaça Catalunya de

Barcelona el 27 de maig. 

Amnistia Internacional també ha expressat la seva profunda preocupació pels repetits informes

segons els quals també s’hauria produït ús de força excessiva en altres casos, el 15 de maig a

Madrid, el 27 de maig a Lleida, el 9 de juny a València i el 15 de juny novament a Barcelona.

Amnistia Internacional s'ha adreçat avui per carta al conseller d'Interior de la Generalitat de

Catalunya, Felip Puig, i al ministre de l’Interior del Govern central, Alfredo Pérez Rubalcaba. 

L'organització ha exigit a la Generalitat de Catalunya i al Govern central que duguin a terme sense retard una investigació

independent, exhaustiva i eficaç de totes les denúncies d'ús de força excessiva per part de la policia cap als manifestants, així

com que s'adoptin mesures disciplinàries i, si escau, s'iniciïn actuacions penals contra els agents de policia dels qui es conclogui que

van fer un ús de força excessiva. 

“Considerem motiu d'especial preocupació els informes i les evidències d'ús de força excessiva a la Plaça de Catalunya de Barcelona,

el 27 de maig al matí, quan els Mossos d’Esquadra van intervenir per dispersar els manifestants”, ha explicat Jezerca Tigani,

vicedirectora del Programa Regional per a Europa i l’Àsia Central d'Amnistia Internacional. 

Imatges de vídeo de l'operació policial efectuada a la Plaça de Catalunya, a les quals pot accedir-se fàcilment a Internet, mostren els

Mossos d'Esquadra colpejant repetidament amb les seves porres manifestants aparentment pacífics i disparant pilotes de goma i

bales de fogueig. A les mateixes imatges, alguns manifestants semblen estar ferits i tenir sang a les mans i al cap. Segons xifres oficials,

84 manifestants i 37 agents de policia van resultar ferits. Un advocat que va assistir els manifestants afectats va explicar a Amnistia

Internacional que un total de 180 persones havien denunciat lesions, i que unes 50 d'aquestes han rebut informes mèdics que

documenten aquestes lesions. 

Amnistia Internacional també ha documentat casos de persones que van denunciar haver sofert lesions com a conseqüència de l'ús de

força excessiva per funcionaris encarregats de fer complir la llei en el context d'aquesta operació policial. Totes aquestes persones van

explicar a Amnistia Internacional que el 27 de maig al matí els Mossos d’Esquadra els van colpejar amb porres en repetides ocasions

malgrat que s'estaven manifestant de forma pacífica i que en cap moment van agredir els agents de policia; i que van resultar lesionats

com a conseqüència dels cops. Els informes emesos per personal mèdic corroboren aquests testimonis, ja que totes aquestes

persones van rebre tractament mèdic, entre altres, per ferides incisives contuses, equimosis i contusions al cap i altres parts del cos. El

seu testimoni també és corroborat per videos i fotografies que mostren l’actitud pacífica d’aquestes persones en el moment de rebre els

cops.

Amnistia Internacional no comparteix la negativa del conseller d’Interior, Felip Puig i Godes, a realitzar una investigació sobre els fets

quan al·lega que els Mossos d'Esquadra havien recorregut a la força únicament per respondre a les agressions per part dels

manifestants. El Govern català no ha fet pública cap evidència d'aquest presumpte ús de la violència per part dels

manifestants.

Amnistia Internacional ha expressat en diverses ocasions, la seva preocupació per les denúncies reiterades i creïbles d’ús arbitrari
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o excessiu de la força per part dels funcionaris encarregats de fer complir la llei, així com per la impunitat que hi ha en aquests casos.

“El Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern central, cadascun de la seves respectives competències, ha de crear un

mecanisme independent dedicat a invesigar les denúncies de violacions de drets humans comeses per funcionaris encarregats de fer

complir la llei”, ha afegit Jezerca Tigani.

Altres informes d'ús de força excessiva

S'han rebut també informes segons els quals les forces policials van utilitzar força excessiva contra manifestants a Lleida el 27 de maig,

a València el 9 de juny i a Barcelona el 15 de juny. Si bé s'ha denunciat que un reduït nombre de manifestants van actuar amb violència

contra la policia, imatges de vídeo de la darrera d’aquestes manifestacions mostren agents dels Mossos d’Esquadra, sense nombre

d'identificació en les seves armilles protectores, clopejant amb les seves porres manifestants aparentment pacífics i disparant pilotes de

goma i cartutxos de fogueig.

L'organització ha rebut, a més, denúncies de manifestants detinguts en el context de les manifestacions del 15 de maig a la Puerta del

Sol de Madrid, que afirmen haver rebut cops i sofert altres maltractaments. En concret, i segons una declaració feta pública per 16 dels

19 manifestants detinguts, van ser colpejats per agents de policia, uns durant la manifestació a la plaça, uns altres mentre eren

traslladats en vehicles a la comissaria de policia de Moratalaz, i uns altres a l'interior de la comissaria. Segons la declaració, la policia

els va amenaçar també amb actes de violència com llançar-los per la finestra, i va proferir comentaris homòfobs i altres insults.

Informació complementària

Malgrat que en virtut del dret internacional dels drets humans tota persona té dret a participar en reunions legals i pacífiques, l'exercici

d'aquest dret podrà estar subjecte a  certes restriccions en interès de la seguretat nacional o pública, entre altres. Amnistia Internacional

no qüestiona el dret de les autoritats catalanes i  espanyoles a actuar segons la llei per imposar tals restriccions, i reconeix que els

funcionaris encarregats de fer complir la llei tenen l'obligació de garantir la seguretat i la integritat física de les persones. 

No obstant això, l'actuació policial en manifestacions ha de dur-se a terme de manera que compleixi el dret i les normes internacionals,

la qual cosa inclou el deure d’exercir moderació, actuar en proporció a la gravetat del delicte i a l'objectiu legítim que es persegueixi,

reduir al mínim els danys i les lesions i respectar i protegir la vida humana.

D'altra banda, Amnistia Internacional va reconèixer positivament la creació, mitjançant decret de la Generalitat al 2007, del Comitè

d'Ètica de la Policia de Catalunya, el mandat del qual consisteix, entre altres, a rebre i analitzar denúncies de particulars relatives a la

conducta de les forces policial No obstant això, l'organització lamenta que s'hagi suspès l'activitat del Comitè després de la dimissió de

la majoria dels seus membres.

Amnistia Internacional posa de manifest que tant a Catalunya, segons el decret 217/2008 de 4 de novembre, per als Mossos

d'Esquadra, com per la instrucció de 14 de setembre del 2007, del Ministeri de l’Interior per als agents dels cossos i forces de

seguretat de l'Estat, els agents uniformats han de portar el seu nombre d'identificació professional clarament visible en

l’uniforme. No obstant això, segons els testimoni, les imatges de vídeo i les fotografies disponibles, els Mossos d’Esquadra que van

intervenir en l'operatiu de la Plaça de Catalunya no portaven el seu nombre d'identificació a la vista. Aquesta circumstància pot dificultar

els intents d'identificar els funcionaris presumptament responsables dels abusos, tenint en compte que la majoria dels agents es cobrien

el cap amb cascos, i alguns fins i tot amb passamuntanyes, la qual cosa dificulta encara més la possibilitat que rendeixin comptes dels

seus actes.


