El jurista Joan Garcés
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9 de maig
“Consentiment i violència en la política de l'Estat”
Presentació
La Reial Societat Econòmica d'Amics del País ha organitzat una conferència a càrrec de
l'advocat valencià Joan E. Garcés, en aquesta' Aula Magna de la Universitat de València al
voltant de la situació dels Drets Humans en el contexte de la Globalització.
Joan E. Garcés (Llíria, 1944) és doctor en Ciències Polítiques per la Universitat de la
Sorbona (París), advocat i autor de nombroses obres sobre canvi social i política
internacional, entre les quals destaca, Soberanos e Intervenidos (Ed. S.XXI)
Garcés va formar part de l'equip personal del candidat del Programa Comú d'Esquerres a la
Presidència de França de 1974, ha col·laborat amb l'ONU com a expert en
Desenvolupament Social, i és investigador de la Fondation Nationale des Sciences
Politiques de París. Actualment és president de la Fundació Presidente Allende.
El jurista valencià, va participar en el programa electoral de la Unidad Popular en les
eleccions xilenes que van portar Salvador Allende a la Presidència. Després va passar a
formar part de l'equip de govern com a assessor del President fins el colp d'Estat de 1973.
Garcés ha encapçalat des de l'inici els sumaris contra el dictador Augusto Pinochet. Li ha
sigut concedit, entre d'altres distincions, el prestigiós Rigth Livelihood Award, conegut com
el "Nobel Alternatiu" per la seua tasca en la defensa dels Drets Humans i la seua lluita per
una justícia global.
És opinió prou generalitzada que en el moment històric actual, els Drets Humans estan
tenint un gran retrocés a escala global. Els nous perills de la confrontació contra el
terrorisme islamista deslligat després de l'11-S i l'11-M, influència de les confrontacions
d'Afganistan i d'Iraq, han fet que el món actual possiblement siga més insegur. Però és
clarament més policial: Guantánamo, Abu Graib, els vols secrets de la CIA... són la
manifestació de que està ocorrint alguna cosa greu amb els Drets Humans; però sobretot,
són la manifestació d'un problema que només pot tenir una solució: la Globalització de la
Justícia.
Mentre que els dictadors fugen de la Justícia, Pinochet finalment va morir sense el tan
anhelat judici que reparés el dolor de les seues vícitimes i aixequés el llistó de la justícia
Internacional. És hora ja que pels nous i els vells terrors i terroristes s'aixeque un mitjà
eficaç que ens defense a tots els ciutadans, a tots els humans i a tots els nostres drets, és
hora ja d'establir els mitjans perquè no existisquen més Iraq, Darfur....
La Cort Penal Internacional és amb tota seguretat el mitjà que ens ha de permetre lluitar
contra totes les formes de terrorisme, especialment contra el terrorisme d'Estat, que és el
que més morts provoca. El professor Joan Garcés és un dels grans juristes valencians i en
aquest acte estem convocats per a mostrar-li el nostre reconeixement i respecte.
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