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Angående: Straffrihet i Spanien för brott begångna under Francoregimen 

Den 20 november 2015 är det 40 år sedan diktatorn Francisco Franco dog och 76 år sedan 
Francoregimen infördes. Brott som begicks under denna regim har ännu inte utretts, dömts och 
straffats. Ett av EU:s ansvarsområden är att återuppliva och sprida det historiska minnet, särskilt om 
detta minne avser brott mot mänskligheten och människorättskränkningar. Principen om universell 
rättvisa gör att straffrihet för brott mot mänskligheten inte kan fortgå och tvingar länderna att döma 
dem som bär ansvaret för sådana brott. Flera FN-rapporter har påpekat att Spanien inte har tagit sitt 
ansvar, och har krävt omedelbara åtgärder för att få fram sanningen och säkerställa rättvisa, 
ersättning och garantier för att brotten inte kommer att upprepas. 

Kommer kommissionen, genom det europeiska programmet för aktiv hågkomst (Active European 
Remembrance), att bättre uppmärksamma återupplivandet av minnet om Francoregimen och, i 
enlighet med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, verka för att regimens brott utreds, att 
sanningen kommer fram, att rättvisa skipas och att regimens offer får ersättning? 

Kommer kommissionen att stödja den argentinska rättegången mot Francoregimens ansvariga? Vad 
anser kommissionen om denna rättegång och de därtill knutna utlämningsbegärandena?  

Hur ser kommissionen på avsaknaden av ersättning och rättvisa och det faktum att de frankistiska 
krigsrådens domar inte har ogiltigförklarats? 

Kommer kommissionen att garantera att frankistiska symboler slutgiltigt plockas bort, och att 
sevärdheter med anknytning till det historiska minnet och kampen mot Francoregimen återupplivas, 
framhävs och, när så är lämpligt, ställs ut på museum? 

Kommer kommissionen att vidta åtgärder vad gäller Francisco Franco-stiftelsen som är helt laglig och 
erhåller bidrag från den spanska staten, och vars verksamhet består i att förhärliga och rättfärdiga 
Francoregimen? 
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