
 

Carme Forcadell i Lluís 

Presidenta 

 

1 3 

 

Seminari ‘Reptes dels drets humans a 
Europa II. Populisme? Regressió de drets i 

el paper de l’‘ombudsman’’  

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2017 

Per tancar aquest acte inaugural, si m’ho permeten, afegiré unes paraules. 

Aquest seminari aborda una temàtica important, preocupant i de gran actualitat, com 

és la regressió de drets i llibertats que amenaça Europa.  

No oblidem, però, que la realitat europea és plural i heterogènia, com ho són els 

fonaments i les particularitats de l’anomenat ‘populisme polític’, també objecte 

d’atenció en aquest seminari. Cal tenir present l’ambigüitat de l’etiqueta ‘populista’, 

utilitzada amb molta facilitat per designar moviments polítics de signe molt 

diferenciat. En aquest sentit, no són comparables els moviments que apel·len al poder 

popular per canviar un ‘status quo’ en crisi amb els nascuts per substituir unes elits 

per unes altres, ni amb els que pretenen imposar criteris xenòfobs. Tampoc els que 

reivindiquen recuperar o ampliar drets i llibertats amb els que pretenen retallar-los. 

Ni els moviments polítics qualificats de populistes que demanen reforçar els 

mecanismes de participació i control democràtic amb els que són favorables a 

sistemes autoritaris. Tampoc es poden equiparar els moviments que en alguns països 

europeus critiquen les elits i demanen tancar fronteres, no acceptar refugiats o 

vulnerar els seus drets amb els que, com succeeix a Catalunya, pressionen perquè el 

govern de l’estat aculli el contingent de refugiats a què es va comprometre donar asil 

o perquè es garanteixin els drets dels que han aconseguit arribar al nostre país.    

De manera similar, la regressió de drets i llibertats que amenaça Europa té vessants 

molt diverses en uns estats i altres.  

En el cas de l’estat espanyol, es poden apreciar dues línies de regressió. D’una banda, 

la que afecta la immigració, en què trobem les anomenades ‘devolucions en calent’, 

el rebuig des de la frontera sense possibilitat de sol·licitar protecció internacional, 

una mesura que es va incloure a la polèmica llei de protecció de la seguretat 

ciutadana per mitjà d’una disposició addicional i que, segons va declarar al Congrés 
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el llavors ministre de l’interior, pretenia legalitzar una pràctica que es portava a terme 

des de l’any 2005 sense cobertura legal. Aquest Parlament va interposar un recurs 

d’inconstitucionalitat contra diversos articles d’aquesta llei, inclosa la disposició 

addicional de les devolucions en calent, que, com s’ha advertit des de nombrosos 

àmbits, contravé el dret internacional en matèria de drets humans. El Tribunal 

Constitucional no s’hi ha pronunciat. 

El govern de l’estat espanyol també va excloure de l’assistència sanitària pública i 

normalitzada les persones immigrants en situació irregular, una decisió avalada l’any 

passat pel Tribunal Constitucional. Davant d’aquesta situació, vull remarcar que al 

Parlament s’hi tramita una llei per blindar la universalització de l’assistència sanitària 

a Catalunya. 

I amb referència a la immigració, trobem també la vulneració de drets fonamentals 

als centres d’internament per a persones estrangeres, fet que el síndic de greuges 

ha denunciat repetidament. Aquest Parlament ha instat també repetidament el 

govern de l’estat, sense èxit, per cert, perquè tanqui aquests centres. 

Tanmateix, la regressió en matèria de drets i llibertats no s’ha limitat a les persones 

immigrants. Una segona línia de restriccions legislatives ha estat orientada a reforçar 

el poder de l’estat i regular la protesta social. Cal recordar que els efectes de la crisi 

i determinades mesures polítiques van comportar una creixent contestació popular. 

Les manifestacions i concentracions comunicades a les autoritats van passar de 4.527 

l’any 2007 a 49.910 el 2013. 

En aquest context, l’any 2015 les Corts espanyoles van aprovar la ‘ley orgánica de 

protección de la seguridad ciudadana’, a què ja s’ha fet referència, més coneguda 

com a ‘llei mordassa’, una llei criticada pel Comitè de Drets Humans de les Nacions 

Unides i que fins i tot va ocupar l’atenció d’un editorial del ‘New York Times’, titulat  

‘L’ominosa llei mordassa espanyola’, una llei que podria vulnerar els drets 

d’expressió, d’informació, de participació, de seguretat jurídica i de manifestació. 

Criticada, com assenyalo, per diversos organismes estatals i internacionals, aquest 

Parlament hi va recórrer en contra al Tribunal Constitucional, i en aquests moments 

el Congrés en tramita la derogació o reforma.  

La ‘llei mordassa’ va anar acompanyada de la modificació del codi penal en matèria 

de delictes de terrorisme. I com a conseqüència, els darrers mesos s’han succeït cinc 

condemnes de persones que havien compartit a les xarxes socials bromes i acudits 
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sobre l’atemptat d’ETA contra Carrero Blanco, president del govern espanyol durant 

la dictadura franquista mort el 1973. Culpables d’enaltiment del terrorisme i 

d’humiliació de les víctimes del terrorisme, per fer broma de l’atemptat contra el 

segon màxim dirigent de la dictadura franquista. 

És en aquest context de regressió de drets que cal situar els intents de criminalitzar 

també processos participatius pacífics i democràtics o de prohibir debats 

parlamentaris, i el fet que, en lloc de resoldre políticament una demanda pacífica i 

democràtica de milions de catalans, s’amenaci amb actuacions judicials.  

Com els deia al principi, la realitat europea és molt –molt– plural, i de segur que 

vostès s’enfronten a contextos ben diferents. Per això és tan interessant aquest 

seminari, perquè permet posar en comú les realitats que conformen Europa, i això 

sempre es tradueix en coneixement. I perquè vostès, els ‘ombudsmen’, exerceixen 

un paper fonamental en la garantia dels drets fonamentals, són una figura clau per 

als nostres sistemes democràtics. Compartir experiències, models, eines, plantejar 

formes de coordinació, els ha de permetre millorar l’exercici de les seves funcions i, 

en conseqüència, la salut democràtica d’Europa.  

Confio que se sentin ben acollits a Catalunya i que facin molt bona feina. 

Moltíssimes gràcies. 

 


