#StopTaser
PER LA SUSPENSIÒ I LA NO UTILITZACIÒ DE LES PISTOLES ELÈCTRIQUES “TASER”
Les organitzacions signants mostrem la nostra preocupació davant la possibilitat
d’incorporar l’ús de les pistoles elèctriques “Taser” com a part de l'equipament dels
Mossos d’Esquadra.
Les pistoles Taser són armes paralitzants que descarreguen electricitat sobre la
persona per a immobilitzar-la momentàniament. Des de l’any 2000 s’està generalitzant
el seu ús en els cossos policials de molts països, tant de la policia d’ordre públic com
dels funcionaris encarregats de la custòdia de persones privades de llibertat així com
en els efectius militars. Malgrat que se les cataloga com a armes no letals, s´han
registrat centenars de morts al món, després d’haver rebut descàrregues d’aquestes
armes.
A més, ens preocupa els efectes sobre el cos humà, ja que són imprevisibles i depenen
del cos que els rebi i de les seves circumstàncies, per la qual cosa no es pot garantir
l'absència de conseqüències fatals, encara quan s’utilitzessin correctament.
Així mateix, el Comitè Contra la Tortura de Nacions Unides (CAT) s’ha pronunciat en
diverses ocasions en contra de l’ús d’aquestes armes. En referència a l’Estat Espanyol,
en el seu informe de novembre de 2009, després de constatar l’ús d’armes elèctriques
“Taser” per part de les policies locals, recomanava a l’Estat l’abandó de la seva
utilització atès que els seus efectes en l’estat físic i mental de les persones contra les
quals es farien servir podrien violar els articles 2 i 16 de la Convenció Contra la Tortura i
Altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants.
És per tot això que demanem que la comissió parlamentaria que actualment tracta el
tema, acordin:
 la no utilització de pistoles elèctriques “Taser” per part de tots els cossos
policials, així com d'altres funcionaris encarregats de la custòdia de persones
privades de llibertat.
 la suspensió immediata d’aquestes armes per part d’aquells cossos policials que
en l’actualitat ja les tinguin incorporades en les seves dotacions
armamentístiques.
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