
Com a conseqüència de la repressió per part d’Espanya:                                             

A la ciutadania d’Europa

Arran de la celebració d’un referèndum d’autodeterminació com a solució al conflicte polític entre Espanya i 
Catalunya, un referèndum avalat pel 80% de la població catalana i en el qual van participar 2.286.217 ciutadans, 
s’ha produït per part de les institucions estatals espanyoles una onada d’actuacions policials, judicials i governa-
mentals greument vulneradores de drets fonamentals reconeguts en la Convenció Europea de Drets Humans, la 
Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea i la pròpia Constitució Espanyola de 1978.

Fruit de la repressió de l’Estat espanyol:

• S’ha vulnerat la llibertat de premsa. 

• S’ha limitat el dret de reunió i manifestació.

• S’ha atacat la llibertat d’expressió i d’opinió.

• S’han tancat centenars de pàgines web. 

A més el passat 1 d’Octubre es va utilitzar per part de la policia espanyola, la violència física contra els ciutadans 
pel fet de participar de forma pacífica en el referèndum amb les següents conseqüències:

• 1066 persones lesionades de diferent gravetat.

• Procediments judicials amb més de 170 persones investigades.

• 712 alcaldes, citats abans de l’1 d’Octubre per defensar el Dret d’Autodeterminació.

La independència i imparcialitat judicial avui a l’Estat espanyol es troba seriosament compromesa davant 
l’evident absència de separació de poders:

• El President Puigdemont exiliat a Bèlgica.

• 7 consellers del Govern català es troben a la presó.

• 2 activistes pacífics també estan empresonats 

• 7 consellers exiliats a Bèlgica, Escòcia i Suïssa.      

• 259 càrrecs del Govern català, cessats. 

La vulneració de la llibertat d’expressió ha comportat l’exili forçat d’alguns artistes, diverses condemnes a presó 
i judicis encara pendents.

La Comunitat Europea va néixer amb l’objectiu que el verí de l’autoritarisme i el feixisme no tornés mai més a 
apoderar-se dels estats membres. Avui la missió i l’ànima fundacional de la UE estan en risc si és permet la 
deriva autoritària d’un dels seus estats membres, Espanya, sense cap reacció per impedir-ho.

Amb aquesta carta us traslladem un crit d’auxili que tots aquells que esteu compromesos amb el valors 
democràtics i de defensa dels drets humans no podeu obviar ni mirar cap a un altre costat amb el que està 
passant a Catalunya.

Ajudeu a la democràcia. Si hi esteu d’acord feu arribar aquest missatge als mitjans dels vostres respec-
tius països.

Gràcies.

Europe, make a move!


