Демокрация, свобода и съжителство
„Нека предотвратим удара”
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Площад Уркинаона /Urquinaona/
Сепаратисткият процес сериозно пречи на съжителството, на демокрацията и на
нашите свободи. Сепаратистите целят парламентът на Каталуния, каталунското
правителство, общините, областните съвети и други институции, да нарушат
закона и така се превърнат в инструменти на незаконните им цели.
Не само, че не се подчиняват на закона, но и на съдиите. Смятат, че са над закона. С
арогантност и безотговорност декларират, че не признават закона и че няма да се
подчинят на съда; че искат да наложат волята си в Каталония и над каталонския
народ и целят отменята на Конституцията и едностранното отхвъляне на
принципите на правовата дуржава.
Публично изразяват целите си, но е всеизвестно, че се опитват да заблудят
държавата, присвоявайки нашите лични данни, за да ни наложат нови данъци, че
са съставили списъци на тези, които са с тях и против тях, за да решат кои
служители са достойни да останат и кой ще трябва да напусне "новата" държава.
Време е да кажем „достатъчно”. Ние каталонските граждани винаги сме били много
търпеливи и сме толерирали, че националистите завземат нашите институции,
заменят знамената, които ни представляват (испанския флаг, senyera и
европейското знаме) с звездовидни флагове. Свидетели сме на постянното им
неподчинение на съдебните заповеди и на атаките срещу тези, които защитават
изпълнението на съдебните решения. Безсили наблюдатели сме на присвояването
на държавни средства за сепаратистките им цели, за нарушаване на
съжителството, за настройване на каталонците един срещу друг и срещу всички
испанци.
Това е време да се сложи край на това. Необходимо е да се възстанови
върховенството на закона в Каталония, необходимо е властите да спазват закона,
да уважават символите, които принадлежат на всички, да не действат извън
рамките на своите правомощия, да спрат всички дейностите, насочени към
подготовката на отцепването и да гарантират правата на всички каталонците.
Няма да позволим да ни слагат в черни списъци, символ на най-лошото от
авторитарните режими.
Нaша е отговорноста за възстановяване на демокрацията. Изискваме политицитенационалисти да се върнат в пътя на законността. Длъжностните лица и

държавните институции трябва да предотвратяват незаконните действия и
нередностите. И ако е нужно, сме длъжни да се обърнем и към съда.
Наше право и задължение е също така да излезем на улицата. Трябва да покажем
публично, че отхвърляме погазването на демокрацията и да изразим ясно нашата
позиция за възстановяване на мирното съжителство между всички каталонци.
Успяхме да създадем демократично и свободно общество, а сега е време да се
борим и да защитаваме тези свободи. Онези, които се стремят да използват
обществената власт, за да нарушат мирното съжителство и отричат правото на
всеки да има личностни права, онези, които действат извън закона с цел да
контролрат гражданите, онези, които насърчават конфронтацията и целият
отделянето, са тези, които днес заплашват нашето общество.
Време е да си върнем институции, да въстановим демокрацията, да защитим
нашите права и свободи и да запазим мирното съжителстжо.
За всичко това Ви призоваваме да се присъедините към нас на 19 март. Нека
показйем, че все още сме едно свободно общество.
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