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PER LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA, EL CNJC
S’ADHEREIX A LA QUERELLA CONTRA ELS CRIMS DEL FRANQUISME
COMITÈ EXECUTIU – Barcelona, 28 de juny de 2014

El juliol de 1936 la sublevació militar encapçalada pel general Franco va enderrocar el
Govern legal i legítim de la República i va instaurar un règim totalitari feixista basat en
la persecució i l'aniquilació física dels defensors de la llibertat, de la democràcia, de la
justícia social i dels drets de les persones.
Aquest règim dictatorial va ser mantingut per l'exèrcit, l'oligarquia i l'Església catòlica
durant quaranta anys gràcies a una ferotge repressió de tota oposició a la seva
dictadura.
Després de la mort del dictador l'any 1975 es va produir un canvi de règim, però,
emparant-se amb la Llei d'Amnistia del 1977, es va garantir la impunitat de tots els
crims del franquisme.
Trenta-cinc anys després, una jutgessa argentina, a iniciativa de diferents associacions
de víctimes, porta endavant una causa contra el franquisme i els seus protagonistes
vius, per delictes de genocidi i crims de lesa humanitat, delictes que ni prescriuen ni
poden ser amnistiats.
Malgrat que el govern de l’Estat no està reconeixent el procés, aquesta querella pot
començar a esquerdar el mur d'impunitat del franquisme i resulta, per tant, un fet
d'importància transcendental en la lluita per la Justícia, la Veritat i la Reparació dels
danys causats a les centenars de milers de víctimes del franquisme.
Per això, cal posar de manifest que un procés semblant no es podria iniciar a l’Estat
espanyol si es fa efectiva l’eliminació de la justícia universal que proposa el Partit
Popular.
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La gent jove de tot l'Estat també va ser represaliada, torturada i assassinada sota el
règim franquista, per això el CNJC acorda:
1. Condemnar el règim franquista i treballar per la recuperació de la memòria
democràtica, per la dignificació i reparació de totes aquelles víctimes que van
lluitar per la llibertat, la justícia i la democràcia.
2. Manifestar el seu suport i adhesió a la Querella 4591-10, del Jutjat Número 1 de
Buenos Aires, República Argentina, que porta endavant la magistrada María Servini
de Cobria per delictes de genocidi i lesa humanitat contra els responsables de la
conculcació dels drets humans durant el franquisme.
3. Fer difusió de la Querella contra els crims del franquisme i animar a la ciutadania a
adherir-s'hi.
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