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Om: Straffrihed for frankistiske forbrydelser i den spanske stat 

Den 20. november 2015 var det 40 år siden, diktatoren Francisco Franco døde og 76 år siden 
indførelsen af det frankistiske diktatur, hvis forbrydelser endnu ikke er blevet efterforsket, dømt og 
straffet. Reetableringen og videreformidlingen af den historiske erindring er et af Den Europæiske 
Unions ansvarsområder, især hvis denne erindring drejer sig om forbrydelser mod menneskeheden 
og menneskerettighedskrænkelser. Princippet om universel retfærdighed gør det umuligt at fastholde 
straffrihed for forbrydelser mod menneskeheden og tvinger stater til at dømme dem, der er ansvarlige 
for sådanne forbrydelser. Flere FN-rapporter har fordømt, at Spanien ikke har påtaget sig ansvaret, og 
har krævet hasteforanstaltninger med henblik på at opnå sandhed, retfærdighed, erstatning og 
garantier for ikkegentagelse. 

Vil Kommissionen (gennem programmet "Aktiv europæisk erindring") være mere opmærksom på 
reetableringen af erindringen om det frankistiske diktatur og i overensstemmelse med Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fremme efterforskningen af disse 
forbrydelser såvel som sandhed, retfærdighed og erstatning til ofrene? 

Vil Kommissionen støtte den argentinske retssag mod de ansvarlige fra det frankistiske regime? Hvad 
er Kommissionens holdning til denne retssag og de dertil hørende udleveringsanmodninger?  

Hvordan vil Kommissionen betegne fraværet af erstatning og retfærdighed og den omstændighed, at 
dommene fra frankisternes såkaldte krigsråd ikke er blevet annulleret? 

Vil Kommissionen garantere, at frankistiske symboler endegyldigt fjernes, og at mindesmærker i 
forbindelse med den historiske erindring og kampen mod Francos regime genfindes, fremhæves og, 
hvor det er relevant, sættes på museum? 

Agter Kommissionen at træffe nogen foranstaltninger hvad angår den lovlige eksistens af Francisco 
Franco Fonden, der modtager offentlige midler fra den spanske stat, og hvis aktiviteter består i at 
lovprise og retfærdiggøre det frankistiske diktatur? 
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