
Als gevolg van de repressie van Spanje:

VOOR DE BURGERS VAN EUROPA

Na een enquête over de vraag of een referendum over onafhankelijkheid de oplossing zou zijn voor het 
politieke conflict tussen Spanje en Catalonië, keurde 80% van de Catalaanse bevolking het referendum 
goed en namen 2.286.217 burgers deel. Dit werd door de Spaanse autoriteiten beantwoord met een golf 
van politie-, gerechtelijke en regeringsmaatregelen die ernstige schade toebrachten aan de fundamen-
tele rechten die zijn erkend in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie:

•  Het recht op samenkomst en demonstratie werd beperkt.
•  Vrijheid van meningsuiting werd aangetast.
•  Honderden websites zijn offline gehaald
•  Persvrijdheid is ernstig geschonden

Bovendien gebruikte de Spaanse politie op 1 oktober fysiek geweld tegen de
burgers omdat ze op een vreedzame manier deelnamen aan het referendum
met de volgende gevolgen:

• 1066 mensen licht tot zwaar gewond 
• Juridische procedures tegen meer dan 170 verdachten
• 712 burgemeesters, neidervoor 1 oktober opgeroepen door het gerecht om het recht tot 
zelfbestuur te verdedigen

De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van justitie in Spanje wordt vandaag ernstig aangetast door 
het duidelijke gebrek aan scheiding der machten:
:
• President Puigdemont verbannen naar België.
• 7 Catalaanse ministers zitten in de gevangenis.
• 2 vreedzame activisten zitten ook in de gevangenis
• 7 Catalaanse ministers zijn ballingen in België, Schotland en Zwitserland
• 259 Belangrijke Catalaanse regeringsposities 
zijn afgeschaft

De schending van de vrijheid van meningsuiting heeft geleid tot gedwongen
ballingschap van sommige kunstenaars, waarvan verschillende veroordelingen en processen nog han-
gende zijn.

De Europese Gemeenschap werd gesticht met als doel dat het gif van autoritarisme en fascisme nooit 
zou terugkeren om de lidstaten te veroveren. Vandaag staan de missie en de grondbeginselen van 
de EU op het spel als de autoritaire drift van 1 van haar lidstaten, namelijk Spanje, is toegestaan, zonder 
enige reactie om dit te voorkomen.

Met deze brief sturen wij u een roep om hulp, een roep die iedereen die zich inzet voor de
democratische waarden en de verdediging van de mensenrechten niet kan negeren en niet toelaat de 
andere kant op te kijken met betrekking tot wat er in Catalonië gebeurt.

Help de democratie. Als u akkoord gaat, gelieve dit bericht naar de media van uw eigen land te 
sturen. BEDANKT!

Europa, handel nu !


