14-15 d’abril: Crida a la solidaritat amb el poble
català
La repressió de l’Estat espanyol contra els drets democràtics de Catalunya s’agreuja. Deu activistes i
dirigents polítics a la presó, sense que pesi sobre ells cap condemna, 6 exiliats lluny de les seves famílies.
Professors, bombers, regidors, artistes, alcaldes… centenars de persones processades a la macrocausa
contra el dret a decidir. Més de 1.500 persones ferides per violència policial des de l’1 d’octubre, 140 llocs
web censurats, 150 agressions feixistes… aquesta és la violència que deixa al descobert l’herència franquista
del règim espanyol.
Davant d’aquesta situació una plataforma unitària convoca una gran manifestació a Barcelona el proper 15
d’abril. És una crida a la solidaritat amb els presos polítics i amb totes les persones que pateixen els atacs de
l’estat, dins i fora de Catalunya.
Des WithCatalonia entenem que l’ofensiva contra els drets democràtics de poble català és la punta de llança
d’un atac global contra les classes populars i els pobles: llei mordassa, repressió policial a les protestes
contra l’AVE de Múrcia, condemnes a Valtonyc i Hasel, centenars de multes contra el Sindicato Andaluz de
Trabajadores i l’empresonament dels seus dirigents, presó per als joves d’Alsasua… la llista és massa llarga.
La decrèpita monarquia espanyola se sap ferida i colpeja a tota forma de dissidència. Encoratjada, l’extrema
dreta es fa cada dia més visible.
Cridem als moviments, entitats, sindicats i organitzacions polítiques a mobilitzar a tot l’Estat espanyol el
cap de setmana del 14 i 15 d’abril: manifestacions, concentracions, actes, accions simbòliques… I a rebutjar
la repressió soferta a Catalunya en els actes de commemoració de la República del 31.
Si permetem que la repressió continuï impunement a Catalunya, els drets de tots els pobles estaran
amenaçats i la defensa dels drets de les classes populars serà més criminalitzada.
Us cridem a solidaritzar amb el poble català, perquè la lluita és la de totes i tots. Mobilitzeuvos el 14-15 d’abril. Defenseu la democràcia i els drets humans. A Catalunya i a tot arreu.
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