Dia de les advocades i els advocats amenaçats – 22 de gener de 2016
En solidaritat amb les advocades i els advocats d’Hondures
Des del 2010, cada any, el 24 de gener o al voltant d’aquesta data, s’organitzen
protestes davant les ambaixades en solidaritat amb els advocats i advocades que son
amenaçats, atacat,s inclús assassinats degut a que defensen els drets humans, a gent
pobre, sindicalistes o agricultors, simplement pel fet de dur a terme la seva tasca
professional. Aquesta data commemora l’assassinat, per part de feixistes, de 4
advocats i sindicalistes a Madrid el 1977.
Divendres 22 de gener de 2016, advocats i altres professionals del dret protestaran
davant de les ambaixades i consolats d’Hondures arreu d’Europa i en d’altres països.
Es lliurarà una petició als ambaixadors i cònsols en favor dels advocats i altres
professionals del dret d’aquest país que corren perill o han estat assassinats només
pel fet d’exercir la seva professió.
L’objectiu és cridar l’atenció sobre l’onada de violència dirigida contra advocats i altres
professionals del dret a Hondures. La situació a la qual han de fer front en aquest país
és molt dura. Des del 2010 i fins el mes de març de 2015 la Comissió Inter-Americana
de Drets Humans (IAHRC) ha registrat l’assassinat de 91 advocats i advocades.
La violència no només s’adreça a advocats i altres professionals del dret. Molts
hondurenys pateixen greus violacions dels drets humans. Això afecta negativament la
vida pública a Hondures en el seu conjunt. Els principals motius d’aquesta violència
són la pobresa, l’atur, el tràfic de drogues, la misogínia, i greus dèficits en la
investigació i persecució d’aquests crims. Els crims violents no només són comesos
per grups organitzats com ha declarat el govern d’Hondures, sinó que sovint són
encoberts per funcionaris influents per raons de corrupció o complicitat. Els advocats,
fiscals i jutges que tracten amb casos de violència o corrupció estatal corren un risc
molt elevat d’esdevenir víctimes de la violència ells mateixos.

A més de les deficiències de tipus organitzatiu de les investigacions, la intimidació dels
testimonis, fiscals, jutges i advocats, així com la seva corrupció, són responsables d’un
grau molt elevant d’impunitat d’aquests crims. La independència dels jutges no està
garantida. Al contrari, lleis restrictives fan que pels jutges sigui difícil mantenir la seva
independència i garantir el funcionament de la llei. Els jutges que van protestar contra
el cop d’Estat del 2009 van ser acomiadats il·legalment, tal com ha confirmat la Cort
Inter-Americana de Drets Humans el 2015. Aquesta interferències de l’Estat en el
sistema judicial trenquen l’imperi de la llei.
Aquesta situació ha estat recollida per diferents mecanismes de Nacions Unides:
procediments especials de Nacions Unides, Tractats sobre Drets Humans y el Consell
de Drets Humans. Segons un estudi de l’Oficina de Nacions Unides contra la Droga i el
delicte (UNODC) el 2013 Hondures tenia la taxa d’homicidis més alta del mon. Això
també ho confirmen ONG com Amnistia Internacional i Human Rights Watch.
Human Rights Watch en el seu informe anual diu:
“Hondures pateix desenfrenadament crims i impunitat davant les violacions dels drets
humans ... El jutges han de fer front a actes d’intimidació i interferència política”
La IAHRC ha estat informada d’assassinats i intimidacions de Jutges a Hondures. La
IACHR també ha estat informada de l’assassinat de Mireya Efigenia Mendoza Peña,
jutgessa a El Progreso, Yoro, i secretaria assistent de l’associació Jueces por la
Democracia, una organització que treballa per defensar els jutges a Hondures. D’acord
amb informacions que han estat publicades, el 2014 al menys 20 jutges van rebre
amenaces de mort i d’acord amb informacions facilitades per l’associació Jueces por la
Democracia al menys tres jutges han estat assassinats els darrers dos anys.
El Relator Especial de Nacions Unides sobre la situació dels defensors dels drets
humans ha estat informat de que fiscals, en especial aquells que treballen en
assumptes de drets humans o de medi ambient, han rebut amenaces de mort o han
estat assassinats i que la seva situació és particularment precària. A més, fiscals i
jutges que treballen en casos en que hi ha policies implicats pateixen pressions
polítiques per part d’autoritats d’alt rang, inclús des de l’oficina del Fiscal general.
El Prof. Bill Bowring, advocats anglès, President de ELDH, ha dit:
“Els advocats, fiscals i jutges d’Hondures haurien de poder complir els seus deures
professionals sense patir intimidacions i amb una protecció adient de les seves
necessitats per part de l’Estat, especialment si la seva vida corre perill com a
conseqüència de l’exercici de les seves professions.”
Florence de la Pradelle, advocada de Brusel·les i coordinadora de la comissió
“Défense de la Défense” de l’associació Advocats Europeus Demòcrates ha dit:
“Dono suport a aquesta iniciativa per denunciar no només el deteriorament dels drets
humans a Hondures, sinó els atacs que pateixen els advocats i els defensors dels
drets humans en general”.
Per més informació es pot contactar els coordinadors:
- Thomas schmnidt, advocats de duüssledorf i Secretari general de l’ELDH

-

-

Tel. 0049 211 444 001, thomas.schmidt@eldh.eu
Hans Gaasbeek, advocats i director de la Fundació DAY OF THE
ENDANGERED LAWYER a Haarlem
Tel.
0031
23
531
8657,
mòbil
0031
65
2055043,
hgaasbeek@gaasbeekengaasbeek.nl
Marion Hohn, Presidenta de l’ACDDH, Tel. 669447470

THE DAY OF THE ENDANGERED LAWYER es una iniciativa de
European Democratic Lawyers (AED-EDL), www.aeud.org
European Association of Lawyers for Democracy and Humans Rights (ELDH),
www.eldh.eu
The Foundation of the Day of the Endangered Lawyer
La iniciativa rep el suport, entre d’altres, de
L’associació Jueces por la Democràcia d’Hondures
IDHAE (Observatori mundial sobre els drets de defensa i les amenaces contra els
advocats)
CCBE (Consell de l’advocacia europea)
Diferents Col·legis d’Advocats
Lawyers for Lawyers (Països Baixos)
IADL (International Association of Democratic Lawyers)
The International Association of People’s Lawyers
UIA (Union Internationale des Avocats)
Colegio the Abogados de Honduras
ACDDH (Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans)

