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Θέμα: Ατιμωρησία για τα εγκλήματα του φρανκισμού στο ισπανικό κράτος 

Στις 20 Νοεμβρίου 2015 συμπληρώνονται 40 χρόνια από τον θάνατο του δικτάτορα Φρανθίσκο 
Φράνκο και 76 χρόνια από την επιβολή της δικτατορίας του, για τα εγκλήματα της οποίας δεν έχει γίνει 
ακόμη έρευνα, δεν έχουν κινηθεί δικαστικές διαδικασίες ούτε έχει τιμωρηθεί κανείς. Η ανάκτηση και 
κοινοποίηση της ιστορικής μνήμης είναι μία από τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως αν η 
μνήμη αυτή αφορά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Ενόψει της αρχής της οικουμενικής δικαιοσύνης δεν είναι δυνατόν να εξακολουθήσει η ατιμωρησία για 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα δε κράτη οφείλουν να δικάσουν όσους ευθύνονται για τέτοια 
εγκλήματα. Εκθέσεις του ΟΗΕ έχουν καταδικάσει το γεγονός ότι η Ισπανία δεν έχει αναλάβει σχετική 
ευθύνη και έχουν απαιτήσει την άμεση λήψη μέτρων με σκοπό την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, την 
επανόρθωση και την εξασφάλιση εγγυήσεων ότι τέτοια εγκλήματα δεν θα επαναληφθούν. 

Προτίθεται η Επιτροπή (μέσω του προγράμματος "Ενεργή Ευρωπαϊκή Μνήμη") να δώσει μεγαλύτερη 
προσοχή στην αποκατάσταση της μνήμης όσον αφορά τη δικτατορία του Φράνκου και να προωθήσει, 
σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τη διερεύνηση των εγκλημάτων της 
καθώς και την αποκατάσταση της αλήθειας, την απόδοση δικαιοσύνης και την απόδοση 
επανορθώσεων στα θύματά της; 

Προτίθεται η Επιτροπή να στηρίξει τη δίκη που διεξάγεται στην Αργεντινή εις βάρος των υπευθύνων 
του καθεστώτος Φράνκο; Ποια είναι η γνώμη της Επιτροπής σχετικά με αυτή την υπόθεση και τις 
αιτήσεις έκδοσης που συνδέονται με αυτήν;  

Πώς κρίνει η Επιτροπή το γεγονός ότι δεν έχουν αποδοθεί επανορθώσεις ούτε δικαιοσύνη καθώς και 
ότι δεν έχουν ακυρωθεί οι αποφάσεις των στρατοδικείων του Φράνκο; 

Προτίθεται η Επιτροπή να εγγυηθεί ότι θα αποσυρθούν οριστικά τα σύμβολα του φρανκισμού και ότι 
θα αποκατασταθούν, θα προβληθούν και, όπου δει, θα τοποθετηθούν σε μουσεία στοιχεία που 
συνδέονται άρρηκτα με την ιστορική μνήμη και την πάλη κατά του φρανκισμού; 

Προτίθεται η Επιτροπή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με τη νομική υπόσταση του 
Ιδρύματος Francisco Franco, το οποίο λαμβάνει χρηματοδότηση από το ισπανικό κράτος και η δράση 
του οποίου συνίσταται στον εγκωμιασμό και στη δικαιολόγηση της δικτατορίας του Φράνκο; 
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