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Oan de Minister fan Utlânske Saken Ljouwert, 12 septimber 2017
De hear B. Koenders
Ministearje fan Utlânske Saken
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Underwerp:
Oantaasten demokratyske wearden troch EU-lidsteat Spanje yn ferbân mei referindum
Kataloanje

Rju achte hear Koenders,

As FNP freegje wy jo omtinken foar de slimme oantaasting fan ferskate humanitêre en
demokratyske wearden troch EU-lidsteat Spanje yn ferbân mei it referindum oer de takomst
fan Kataloanje, dat op 1 oktober wêze sil. Op ferskate wizen, sawol troch de media as
streekrjochte kontakten yn Kataloanje, binne wy dêr fan op de hichte steld.

Sa’t jo witte hat it Katalaanske parlemint op 6 septimber in wet oannommen dat op 1 oktober
in referindum p!akfine sil oer de ûnôfhinklikens fan Kataloanje. Sûnt dy dei falt de Guardia
Civil (de Spaanske militêre plysje) in printerij yn Constanti (Kataloanje) lestich om te sykjen
nei stimbiljetten foar it referindum fan 1 oktober. Dyselde plysje hat ek ynbrutsen yn de
kantoaren fan de wykkrante ‘El Vallenc’ mei deselde argumintaasje en se hawwe de
direkteur twongen om in ferklearring of te lizzen. Dat is allegear dien wylst it feiligensnivo
omheech brocht is nei in skaal 4 op 5 (maksimum).

Op itselde momint hat de Spaanske iepenbier oanklager de measte Katalaanske
regearingsfunksjonarissen te witten dien dat se foar de rjochter sleept wurde as se meihelpe
by it organisearjen fan it referindum op 1 oktober. Lykas mear as 700 boargemasters dy’t
harren meiwurking tasein hawwe. De media dy’t advertinsjes publisearre hawwe oer it
referindum binne ek bedrige troch de Spaanske iepenbier oanklager dy’t boppedat de
keppelings nei websiden mei ynformaasje oer it referindum blokkearje wol.

Neffens ûs binne dizze saken dûdlik yn striid mei kêst 2 fan it Ferdrach fan de Europeeske
Uny en kêsten 10 en 11 fan it Hânfêst foar fûnemintele rjochten oangeande EU wearden en
de frijheid fan ekspresje en parse. It giet hjir dus om in oanfal op tal fan fûnemintele
minskerjochten.

- As FNP wolle wy -



As FNP wolle wy ja regearing dêrom mei klam oproppe om der op ta te sjen en der by it
Spaanske regear op aan te stean dat de ynwenners fan Kataloanje net allinnich frijelik it
demokratyske rjocht ûtoefenje kinne om mei it referindum harren stim ut te bringen, mar ek
dat Spanje it referindumproses op in earlike én respektfolle wize earbiediget.

CorIienkèdeJc.ng
Fraksjefoarsitter
FNP Steatefraksje



STEATEFRAKSJ E

EN P-statenfractie
Postbus 20120
8900 HM Ljouwert
fnpfryslan .frl
www.fnp.frl

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken Leeuwarden, 12 september 2017
De heer B. Koenders
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Onderwerp:
Aantasting democratische waarden door EU-lidstaat Spanje in verband met referendum
Catalonië

Zeer geachte heer Koenders,

Als ENP vragen wij uw aandacht voor de ernstige aantasting van diverse humanitaire en
democratische waarden door EU-lidstaat Spanje in verband met het referendum over de
toekomst van Catalonië, dat op 1 oktober zal plaatsvinden. 0p diverse manieren, zowel door
de media als door rechtstreekse contacten in Catalonië, zijn wij hiervan op de hoogte
gesteld.

Zoals u weet heeft het Catalaanse parlement op 6 september een wet aangenomen dat op 1
oktober een referendum zal plaatsvinden over de onafhankelijkheid van Catalonië. Sinds dat
moment van de Guardia Civil (de Spaanse militaire politie) een drukkerij in Constanti
(Catalonië) lastig met een zoektocht naar stembiljetten voor het referendum van 1 oktober.
Dezelfde politie heeft ook ingebroken bij de kantoren van de wijkkrant ‘El Vallenc’ met
dezelfde argumentatie en ze hebben de directeur gedwongen een verklaring af te leggen.
Dat alles is gebeurd terwijl het veiligheidsniveau omhoog is gebracht naar vier op een schaal
van vijf.

Op hetzelfde moment heeft de Spaanse openbaar aanklager de meeste Catalaanse
regeringsfunctionarissen laten weten dat ze voor de rechter worden gesleept indien ze
meehelpen bij de organisatie van het referendum op 1 oktober. Net als meer dan 700
burgemeesters die hun medewerking hebben toegezegd. De media die advertenties hebben
gepubliceerd over het referendum zijn ook bedreigd door de Spaanse openbaar aanklager
die bovendien de links naar websites met informatie over het referendum wil blokkeren.

Volgens ons zijn deze zaken duidelijk in strijd met artikel 2 van het Verdrag van de Europese
Unie en de artikels 10 en 11 van het Handvest voor fundamentele rechten inzake EU
waarden en de vrijheid van expressie en pers. Het gaat hier dus om een aanval op tal van
fundamentele mensenrechten.

Als FNP willen wij -



Als FNP willen wij uw regering daarom met klem oproepen om er op toe te zien en bij de
Spaanse regering te bepleiten dat de inwoners van Catalonië niet alleen in vrijheid het
democratische recht kunnen uitoefenen om met het referendum hun stem uit te brengen,
maar ook dat Spanje het referendumproces op een eerlijke en respectvolle wijze eerbiedigt.

Mei rju achtinge,
Hoogachtend,

Corlienke de Jong
Fractievoorzitter
FNP Statenfractie


