Asociación Pro Derechos Humanos
de España

Espanya emmordassa la llibertat d'expressió i de reunió i restringeix el dret
d'asil
Malgrat la forta oposició de la societat civil, de tots els partits d'oposició, de l'opinió pública, així
com de la condemna per part de Nacions Unides i del Consell d'Europa, Espanya va adoptar
dijous passat 26 de març la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana, en el que molts
consideren un dia infaust per a la democràcia.

La Xarxa Euro Mediterrània per als Drets Humans (REMDH), l'Organització Mundial Contra la
Tortura (OMCT), la Federació Internacional per als Drets Humans (FJDH), L'Associació Europea
per a la Defensa dels Drets Humans (AEDH) i les seves organitzacions membre condemnen
enèrgicament la llei, justament qualificada de “llei mordassa”, i reiteren la seva seriosa
preocupació per les creixents restriccions de la llibertat d'expressió i de reunió pacífica a
Espanya.
Amb el pretext d'assegurar la seguretat pública, la “llei mordassa” estableix sancions
administratives, algunes d'elles molt severes, amb l'objecte de dissuadir a la ciutadania
d'expressar les seves posicions a través de demostracions públiques. Aquesta llei criminalitza les
noves formes d'expressió i d'acció col·lectiva que s'han desenvolupat en els últims anys, entre
les quals els escraches (manifestacions per fer denúncies públiques), les assegudes, les
ocupacions d'espais públics, les accions pacífiques com envoltar els parlaments i les cassolades.
La Llei Orgànica per a la Protecció de la Seguretat Ciutadana imposa multes per organitzar
trobades públiques i manifestacions sense notificació prèvia, la qual cosa torna impossibles les
concentracions espontànies malgrat ser pacífiques. Fins i tot les concentracions pacífiques en
els voltants del Congrés dels Diputats, del Senat o de les cambres legislatives de les Comunitats
Autònomes poden ser considerades “faltes greus” amb multes que poden arribar als 30.000
euros. La difusió d'imatges de membres de les forces i cossos de seguretat també pot ser

considerada falta molt greu, la qual cosa pot dificultar la documentació dels abusos comesos
per les forces de l'ordre i reforçar el clima d'impunitat.

D'altra banda, aquesta llei aferma la pràctica de les expulsions sumàries de migrants des dels
enclavaments espanyols de Ceuta i a Melilla cap al Marroc, restringint el seu dret a demanar asil
i violant el principi de no devolució automàtica i la prohibició de les expulsions col·lectives.
Exposa als migrants a un seriós risc de tortura i maltractaments al negar-los la possibilitat de
presentar una reclamació en contra de les forces de l'ordre en cas d'abusos.

El 23 de febrer de 2015, cinc experts en drets humans de Nacions Unides van instar a Espanya a
reconsiderar la Llei Orgànica de Protecció de Seguretat Pública, ja que " vulnera la pròpia
essència del dret de manifestació pacífica doncs penalitza una àmplia gamma d'actes i
conductes essencials per a l'exercici d'aquest dret fonamental, limitant marcadament l'exercici
del mateix.”

El Comissionat per als Drets Humans del Consell d'Europa, Nils Muiznieks, també va expressar la
seva preocupació per l'amenaça que suposa aquesta llei per a l'exercici del dret de reunió
pacífica i va declarar que la proposta de legalitzar les expulsions automàtiques i col·lectives
d'immigrants que arriben a Ceuta i Melilla és incorrecta i il·legal segons el dret internacional.
Les nostres organitzacions urgeixen a Espanya a revocar aquesta llei que viola la Constitució
Espanyola, així com el dret internacional i europeu en matèria de drets humans i refugi. També
comminem a les institucions europees, en línia amb les nostres demandes expressades
prèviament en una carta enviada als Comissaris europeus i als membres de la Comissió de
Llibertats Civils, Justícia i Assumptes d'Interior (LIBE) del Parlament Europeu, a adoptar una
posició clara amb la finalitat de protegir els valors fonamentals en els quals es basa la UE i
prendre mesures per garantir que aquests no siguin violats en els Estats membres de la UE. La
Comissió Europea mentre que guardiana dels tractats ha d'assegurar que els Estats Membres
compleixin amb els drets i les llibertats fonamentals garantides pel Dret de la UE, inclosa la
Carta Europea de Drets Fonamentals.
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