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Ni per les formes ni pel contingut no es pot acceptar el pacte antijihadista aprovat el 19 de febrer
al Congrés dels Diputats: ni una reforma del Codi Penal no es pot produir eludint el consens i
esquivant al màxim el debat parlamentari, ni es pot abordar el fenomen del terrorisme al marge
dels principis generals del Dret, la Constitució i els Drets Humans.
La legislació en calent ens aboca a oblidar les formes, i això es demostra en la denominació del
Pacte. L'elecció del nom "antijihadista" no és casualitat. El nou «sentit comú penal» entronca amb
la teoria del Dret Penal d’autor, que castiga les persones pel que són i no pel que han fet. En altres
paraules, es legitima la funció «de sospita», permetent actuar en casos excepcionals, imposant
sancions o mesures a persones que encara no han delinquit però de les quals es creu que ho
poden fer.
La democràcia no ha estat mai pensada per trepitjar els drets fonamentals, sinó per garantir-los.
Mai en nom de la democràcia, per mitjà de les majories absolutes parlamentàries, no es pot
imposar un model d’Estat Penal i Policial. La lluita contra el terrorisme com a element central de
les reformes no és un element aleatori. És la màxima expressió del populisme punitiu i la
introducció a la legislació penal dels anomenats «Cavalls de Troia», útils per introduir
modificacions excepcionals que augmenten de forma extrema les penes. Una vegada introduïda
l’excepció es va estenent a casos similars i per aquesta dinàmica es normalitza; el Pacte és
l’exemple més clar d’aquest fenomen.
En definitiva, el Pacte suposa l’aplicació de la presó permanent revisable, fet que vulnera la
consolidació del Dret com a agent resocialitzador i demostra, sens dubte, la tendència que apunta
a criminalitzar les persones de fenotip no europeu, pel fet de ser còmodament identificables i, per
tant, més fàcilment sotmetibles a l’arbitrarietat policial i judicial.
Per tot plegat,
El CNJC rebutja el Pacte “Antijihadista” aprovat pel Congrés dels Diputats sota una lògica de
reacció en calent que criminalitza tant persones joves d’origen migrat com, en alguns casos,
generacions de catalans i catalanes.
El CNJC reitera que no es pot abaixar la guàrdia en el respecte pels Drets Fonamentals de les
persones, ja que la democràcia només es millora amb més democràcia.

