Katalonia tarvitsee
solidaarisuutta
1. lokakuuta, kun miljoonat katalonialaiset äänestivät itsemääräämisestämme, lähetti
Espanjan hallitus tuhansia puolisotilaallisia poliiseja hyökkäämään raa'asti kimppuumme.
Väkivalta kansaa vastaan ja toisaalta satojen tuhansien äänestyspaikkojaan
rauhanomaisesti puolustavien ihmisten demokraattinen päättäväisyys kuvaa täydellisesti
tätä yhteenottoa.
Katalonian liike on kirjava ja moniarvoinen. Sillä

äänestyspaikasta poliisi tai hallinnollinen toimi sulki

on luja pohja yhdistyksissä, järjestöissä ja vahvan

noin 400, mikä vaikutti noin 770 000

edistyksellisissä ohjelmissa ja ne ovat ajaneet naisten

rekisteröityneeseen äänestäjään, joiden

ja miesten todellista tasavertaisuutta ja vastustaneet

äänioikeuteen kajottiin.

seksuaalista ahdistelua, häätöjä ja korkeita
energianhintoja; särötystä; ajaneet ydinvoimaveroa
ja härkätäistelujen sekä kumiluotien kieltämistä; …
(ja Espanjan valtio on estänyt nämä kaikki). Tänä
vuonna Kataloniassa järjestettiin koko Euroopan
suurin mielenosoitus pakolaisten toivottamiseksi
tervetulleiksi. Barcelonan ja Cambrilsin hirvittäviä
hyökkäyksiä vastaan oli tämän vuoden elokuussa
äänekäs protestimarssi rauhan,
rasisminvastaisuuden ja rinnakkaiselon puolesta.
Kenenkään ei pitäisi leimata tätä yhteiskuntaa
ahtaan nationalistiseksi tai taantumukselliseksi.
Itsenäisyydestä voi olla eri mielipiteitä, mutta
Katalonian ihmisten oikeutta päättää
tulevaisuudestaan on kunnioitettava. Ja vaikka
poliisin väkivallan jäljiltä 900 ihmistä loukkaantui,
1. lokakuuta me teimme selkeän päätöksen.
Itsemääräämisestä pidetyssä

Emme lisäksi voi olla sivuuttamatta kaikkia niitä
ihmisiä (joihin kuuluu osa allekirjoittaneista), jotka
eivät voineet äänestää, koska kansanäänestys
järjestettiin Espanjan vaalilain mukaisesti. Se epää
äänioikeuden alkuperän perusteella sellaisiltakin,
jotka ovat asuneet maassa pitkän aikaa. Siitä
huolimatta he osallistuivat hyvin aktiivisesti
Katalonian kansan päättämisoikeuden
puolustamiseen.
Äskettäisten viikkojen ja kuukausien aikana
monia on kuulusteltu, asetettu oikeuden eteen tai
jopa pidätetty heidän ajatustensa vuoksi; Espanjan
puolisotilaallinen poliisi on tehnyt ratsioita
Katalonian hallituksen rakennuksiin ja
tiedotusvälineiden toimistoihin; se on sulkenut noin
150 verkkosivustoa … Tämänhetkinen poikkeustila
Kataloniassa palauttaa mieleen monia muistoja
Francon diktatuurin ajalta. Se on jälleen eräs merkki

kansanäänestyksessä 1. lokakuuta äänesti yli kaksi

demokratiavajeesta Espanjassa, missä diktatuurin

miljoonaa ihmistä itsenäisen Katalonian tasavallan

aikana kadonneet ihmiset eivät vielä ole saaneet

puolesta, yli 90 % äänestäneistä. Äänestysvilkkaus

oikeutta diktatuurin aikana ja missä fasismi nauttii

oli korkeampi kuin neuvoa-antavissa äänestyksissä

huolestuttavaa rankaisemattomuutta.

nykyisestä autonomialaista ja Euroopan
perustuslaista, eikä kukaan ole kyseenalaistanut
noiden kansanäänestysten pätevyyttä.
Äänestysvilkkais on sitäkin vaikuttavampi, kun ottaa
huomioon tukahduttamistoimet. 2300

Tiedämme, että päätösoikeutta kannattaa 83 %
väestöstä, vaikka itsenäisyyttä koskevat mielipiteet
vaihtelevat. Me olemme yhä yksi yhtenäinen kansa.
Me olemme työskennelleet ja haluamme edelleen
työskennellä alhaalta säilyttääksemme
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yhtenäisyyden, kun meitä yritetään jakaa. Se on

vääristellyt versiot, joita mainostavat Espanjan

mahdollista perustuslakiprosessin puitteissa ja

valtion ja sen liittolaisten takapajuisimmat

kärsivällisessä työssä keskustella ja rakentaa

ainekset;

yhteiskunta, joka voi tuoda yhteiskunnallisen
edistyksen kaikille. Emme voisi tehdä sitä, jos
demokraattiset – ja todennäköisesti
yhteiskunnalliset – oikeudet peruutetaan
tukahduttamisen voittaessa.
Espanjan valtio ei halua kuunnella meitä, kuten
se ei ole halunnut kuunnella meitä kaikkina näinä
vuosina, ja toistaiseksi kaikki muut valtiot tukevat
sitä. On selvää, että ilman kansalaisten voimakasta
painetta ne eivät kuuntele meidän demokraattisia
vaatimuksiammekaan.
Tästä syystä maailman kansalaisyhteiskunnan on
tuomittava tukahduttaminen ja tuettava Katalonian
kansan oikeutta päättää.
Me kehotamme eri yksilöitä ja järjestöjä
toimimaan, luomaan solidaarisuusliikkeitä
Katalonian demokraattisten oikeuksien puolesta ja
tukahduttamista vastaan. Katalonian kansan taistelu
osoittaa, että voimamme on kansan osallistumisessa.
Siksi me rohkaisemme teitä:
★ luomaan yhtenäisiä tiloja mobilisaatiolle ja
paineelle, jotka kattavat kaikki demokraattiset
ja edistykselliset voimat, jotka haluavat olla
“#WithCatalunya”;
★ järjestämään julkisia tilaisuuksia, katupöytiä ja
muuta toimintaa totuuden levittämiseksi siitä,

★ kutsumaan koolle mielenosoituksia ja
kokouksia: oman paikallisen aikataulunne
mukaan; osana suunniteltuja kansainvälisiä
kutsuja; tai pikaisena vastauksena kaikelle
tukahduttamisen uudelle eskaloitumiselle
Kataloniassa;
★ antamaan vapauden omalle
mielikuvituksellenne ja oma-aloitteisuudelle! …
miettikää muita toimintamuotoja ja jos ne
onnistuvat, kertokaa meille niin että ne voidaan
julkistaa ja yleistää;
★ suunnittelemaan valtuuskuntien vierailua
Kataloniassa tutustuaksenne taisteluumme ja
ollaksenne siinä mukana; me harkitsemme
ajatusta kutsua koolle kansainvälisen
tapaamisen Barcelonaan.
Joka kaupungissa ja joka maassa on syytä
ymmärtää, mikä on panoksena. Jos me tänään
sallimme tukahduttaa päättämisoikeuden, muita
perusoikeuksia voidaan tukahduttaa huomenna
missä tahansa päin maailmaa.
Katalonian taistelu on osa taistelua planeetan
enemmistön demokratian ja oikeudenmukaisuuden
puoluesta. Pyydämme siis rakentamaan
solidaarisuutta Katalonian puolesta. Meidän
puolestamme, mutta itsennekin puolesta.

mitä Kataloniassa tapahtuu, ja torjumaan
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