
Solidaritat amb Carles Puigdemont i

tots els presos poĺıtics catalans

Manifestació el 7 d’April de 2018 a les 13:30
des de la plaça de l’estació al centre penitenciari de Neumünster

i acte seguit Taula Rodona a les 15:30 entre altres amb
Marie Kapretz (delegada del Govern de Catalunya a Alemanya) i Deniz Celik (die Linke-Hamburg)

al DBG-Haus Carlstraße 7, 24534 Neumünster

El diumenge 25 de Març el president de Catalunya, Carles Puigdemont, fou detingut a Schleswig-Holstein arrel
de l’euroordre de detenció emesa per Pablo Llarena, magistrat del Tribunal Superior de Just́ıcia d’Espanya, en el
marc d’una nova acció contra tretze poĺıtics i poĺıtiques catalanes. Els càrrecs de rebel.lió i malversació de fons
públics dels que se’ls acusa són extremadament controvertits, ja que per una banda l’alçament violent que con-
stitueix l’acte de rebel.lió fou perpetrat estrictament per les forçes de l’ordre espanyoles, i per altra, la suposada
malversació ja ha estat a hores d’ara desmentida per l’actual ministre espanyol d’Hisenda i Funció Pública, Cristóbal
Montoro.

Des de finals de setembre de 2017 estem presenciant un agreujament sense precedents de la politització de la
just́ıcia espanyola. La guerra bruta orquestrada pel govern espanyol del Partit Popular contra els seus contrincants
poĺıtics, està clarament orientada a esborrar del mapa una realitat que els és incòmoda, més que no pas a trobar les
sol.lucions poĺıtiques pròpies d’un estat de dret. En aquest abús desesperat de les institucions democràtiques que
se’ls ha encomanat representar, es posa de manifest el tarannà repressor herència d’una dictadura Franquista, la su-
peració de la qual ells mateixos s’entesten a impedir. La falta de respecte i la violència desbocada de l’estat espanyol
contra les aspiracions independentistes del poble català transcendeixen la qüestió del dret a l’autodeterminació dels
pobles, per altra banda ben leǵıtima, i amenacen els fonaments de la democràcia que garanteixen la convivència
paćıfica de la societat espanyola. En aquest punt ens sembla rellevant apuntar que el referèndum cel.lebrat l’1
d’octubre, fou una consulta dirigida a la TOTA la població catalana independentment del seu oŕıgen, procedència
o orientació poĺıtica.

Amb aquesta manifestació volem mostrar la nostra solidaritat no tan sols amb l’aqúı retingut Carles Puigdemont
sinó també amb tots els presos poĺıtics del nostre páıs i d’arreu del món, que són v́ıctimes dels abusos de governs
autoritàris. El poble català és un poble digne i paćıfic que aspira a ser un páıs socialment just que garanteixi una
convivència paćıfica. En vista de l’escalada repressiva de l’estat espanyol, l’equidistància d’Alemanya i la neutralitat
dels seus poĺıtics tansols poden significar una cosa: l’acceptació i connivència en la vulneració de drets fonamentals
del poble català i un precedent que hauria de fer saltar les alarmes de tots els pobles europeus.

Que les aspiracions independentistes del poble català puguin entrar en conflicte amb les actuals estructures i
plans de desenvolupament econòmic de la Unió Europea — per altra banda aferrada al pràcticament caduc model
dels estats-nació del segle XIX — no hauria de ser cap objecció per defensar vehementment els veritables valors
democràtics. Més encara: la confrontació que està tinguent lloc entre Catalunya i l’estat espanyol constitueix una
ocasió excepcional perquè Europa es repensi a ella mateixa i avanci cap a un futur millor.

Llibertat pels presos poĺıtics catalans!
Lluita contra el post-franquisme a Espanya!

Visca la República Catalana!

Aquesta manifestació ha esta convocada per:

ANC-Deutschland CDR-Berlin Antifa Neumünster Antifa Kiel
http://www.anc-deutschland.cat https://cdrberlin.blogspot.de http://antifanms.blogsport.de http://www.antifa-kiel.org


