
Ciutadanes i ciutadans

Hui dia 10 de desembre es compleixen 73 anys de l'aprovació de la Declaració Universal dels

Drets Humans. Una fita històrica, un dels grans avanços de la humanitat que engrandeix a l'ésser

humà i que ha de ser motiu de celebració. En ella es garanteixen tota una sèrie de drets i llibertats

fonamentals, que emparen a tota la ciutadania i a totes les víctimes  de crims de Lesa Humanitat,

com són les comeses per la Dictadura. Però a Espanya per a les víctimes de la dictadura, la Carta de

Drets Humans “no existeix”.

Sota aquell règim, va haver-hi centenars de milers d'assassinats, de presos polítics, d'exiliats,

deportats, desapareguts, esclavitzats, torturats, o depurats. Transcorreguts 46 anys de la mort del

dictador,  cap  responsable  dels  crims  perpetrats  durant  la  dictadura  ha  sigut  jutjat.  Cap  de  les

demandes d'empara judicial presentades per les víctimes en els tribunals espanyols ha prosperat.

S'apel·la a la modèlica transició, a la reconciliació i al perdó entre espanyols, com si fora possible la

transició a la democràcia,  la reconciliació i  el  perdó, aplicant una política d'equidistància, oblit  i

amnèsia col·lectiva sobre les greus violacions dels drets humans comeses pel franquisme des del

colp d'estat del 36.

És urgent posar fi al menyspreu que hem patit al llarg d'aquests 40 anys de democràcia.

Volem tancar  les  nostres  ferides  que porten tants  anys obertes.  I  això  només és  possible  amb

Veritat,  Justícia  i  Reparació.  I  a  més és  imperatiu  per  a  avançar  en  una democràcia  plena  que

trenque d'una vegada per sempre amb la seua herència franquista.

El projecte de Llei de Memòria Democràtica que s'ha de debatre en el Parlament espanyol

seria una oportunitat per a avançar en aqueix camí, no obstant això, es troba actualment “aparcat”.

Davant  aquesta  situació  les  víctimes del  feixisme,  que som centenars  de milers  en aquest  país,

reclamem no ser ignorats ni oblidats. Unim les nostres veus al costat d'una part important de les

associacions memorialistes i de víctimes de l'Estat Espanyol per a reclamar una Llei que:

•  Declare nul·la la Llei d'Amnistia de 1977, en particular els apartats e) i f) de l'art. 2 que

utilitza la judicatura per a interpretar-la com una llei de punt final. En conseqüència, exigim

que,  en  virtut  del  principi  de  jurisdicció  universal  s'investigue  judicialment  els  crims  del

franquisme.

•  Que condemne legalment la  Dictadura i  es  declaren il·legals  els  Tribunals  i  Consells  de



Guerra 

franquistes, així com les seues sentències i tota la legislació repressiva del franquisme, i nuls

d'acord amb el Dret Internacional Humanitari.

•  Que garantisca  la  tutela  judicial  efectiva en  els  processos  de  localització,  exhumació  i

identificació de les víctimes de les fosses comunes i cunetes d'Espanya. Amb tot, reconeixem

l'avanç que representa que l'Estat espanyol assumisca la seua responsabilitat directa en la

recuperació i identificació de les fosses comunes i cunetes, No podia ni devia ser d'una altra

manera.

•  És  imprescindible  el  reconeixement  dels  crims  del  franquisme  com  a  Crims  de  Lesa

Humanitat i,  per tant, imprescriptibles, per la qual  cosa l'Estat espanyol ha de ratificar la

“Convenció sobre la imprescriptibilitat dels crims de guerra i dels crims de lesa humanitat”

de 1968.

• Així mateix, demanem el reconeixement de la responsabilitat patrimonial i civil efectiva de

l'Estat, d'institucions, organitzacions, entitats i particulars que s'hagen beneficiat de l'espoli i

dels treballs forçats sota la dictadura.

•  Exigim el reconeixement jurídic ple de totes les víctimes del franquisme, el feixisme i el

nazisme i  el  dret a ser considerades i  tractades com a subjectes actius de tots els drets

reconeguts en la Llei 4/2015, de l'Estatut de la víctima del delicte. Les víctimes de les fosses

comunes,  les torturades i  empresonades,  bebés robats, la repressió específica contra les

dones, homosexuals, minories ètniques, les espoliades i expropiades, les que van participar

en  la  guerrilla,  les  obligades  a  l'exili,  les  depurades  i  destituïdes  i  les  represaliades  per

actuacions de Resistència fora d'Espanya.

• És essencial que s'incorporen de manera definitiva a l'educació acadèmica, des de primària

fins a la universitat, els valors de memòria i drets humans, amb un contingut curricular i en

llibres de text subjectes a aquests valors que són essencials per a una democràcia plena.

•  Així mateix, és ineludible la modificació la Llei orgànica 10/1995 del Codi Penal, incorporant

al  nostre  dret  intern  el  principi  de legalitat  internacional  i  el  compliment  de la  legislació

internacional en matèria de Drets Humans.

•  D'altra  banda,  reclamem la  creació  urgent  d'una Comissió  de  la  Veritat,  la  Justícia  i  la

Reparació del  País Valencià,  dins del  marc de la  Justícia Restaurativa,  que servisca com a



instrument per a esclarir la Veritat i la reconstrucció de la memòria democràtica i recomane

mesures de justícia i reparació. I que a l'una, òbriga un camí per a la convivència democràtica

d'una societat fracturada pel dolor i l'oblit.

La  Recuperació  de  la  Memòria  Democràtica  i  la  fi  de  la  impunitat  del  franquisme  és

responsabilitat de tota la societat, i una obligació ineludible per a un Estat de dret i que respecta els

drets humans. Perquè el franquisme va represaliar a homes i dones republicans i antifeixistes per tot

el país, provocant un trauma transgeneracional significatiu que encara hui no ha sigut abordat amb

rigor i, en conseqüència, encara no s'ha pogut superar. El reconeixement de la Veritat permet que la

Justícia actue i que el camí de la Reparació es comence a construir amb Garanties de No Repetició.

És per tot això, que anomenem a la ciutadania democràtica, a les organitzacions de DHH, de

juristes i a tota mena de partits i entitats cíviques, a donar suport a les nostres justes reivindicacions

per una llei que pose fi al silenci, a l'oblit i a la impunitat sobre tant de crim d'aquella genocida

dictadura.

S'ha d'aprofitar l'oportunitat que ofereix la Llei de Memòria per a dur a terme el que degué

haver-se fet fa molts anys. És l'oportunitat de saldar el deute amb els quals lluitem contra la Dictadura

i per la Democràcia.

És l'hora de fer front a la Impunitat amb Veritat, Justícia i Reparació!

Signen aquest manifest: 

o Coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià

o Plataforma  d’Associacions  de  Familiars  del  Víctimes  del  Franquisme  de  les  Fosses

Comunes de Paterna

o Acció Ciutadana Contra la Impunitat del Franquisme. Plataforma de Suport a la Querella

Argentina del País Valencià


