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Betreft: Vrijheid van meningsuiting onder druk in Spanje 

De Mallorcaanse rapper Valtònyc werd deze week door het Spaanse Hooggerechtshof veroordeeld tot 
drieënhalf jaar gevangenisstraf wegens verheerlijking van terrorisme en laster tegen de Kroon in zijn 
songteksten1. Eerder deze week gaf een rechtbank opdracht tot inbeslagneming van de exemplaren 
van een boek getiteld "Fariña", waarin de relatie tussen drugshandelaars en bepaalde politici wordt 
blootgelegd, en tot stopzetting van de druk en verkoop van dit boek2. Daarnaast werd een kunstwerk 
over politieke gevangenen in Spanje verwijderd van de kunstbeurs ARCO3. Rapper Pablo Hasél, die 
wordt beschuldigd van laster tegen de Kroon en de staat, is tevens in afwachting van de uitkomst van 
zijn proces en krijgt mogelijk een gevangenisstraf opgelegd4. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat artikel 490 van het Spaanse 
wetboek van strafrecht, op grond waarvan bepaalde instellingen worden beschermd tegen laster, niet 
in overeenstemming is met artikel 10 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Dit 
artikel is nog steeds niet gewijzigd en vormt de rechtsgrond voor bovengenoemde vonnissen. 

Is de Commissie van mening dat de Spaanse wet nr. 4/2015 en het Spaanse wetboek van strafrecht 
volledig in overeenstemming zijn met de artikelen 11 en 12 van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie? 

                                                      
1  https://politica.elpais.com/politica/2018/02/20/actualidad/1519138222_303069.html 
2  http://www.publico.es/culturas/farina-jueza-ordena-secuestro-cautelar-libro-farina-narcotrafico-gallego-

peticion-exalcalde-grove.html 
3  http://www.lavanguardia.com/cultura/20180221/44950153381/arco-obra-santiago-sierra-presos-politicos-

proces.html 
4  http://www.publico.es/sociedad/twitter-son-62-tuits-cancion-fiscalia-pide-3-anos-prision-40500-euros-rapero-

pablo-hasel.html 


