Za demokracje, wolność i współistnienie.
„Zatrzymajmy zamach stanu.”
19 marca 2017. 12:00 godzina.
Plac Urquinaona.
Proces secesji w Katalonii poważnie uszkadza współistnienie, demokracje i nasze
wolności. Separatyści zamierzają, żeby Parlament Kataloński, samorząd, urzędy miasta,
delegacje i reszta instytucji, które kontrolują, odstąpiły od prawa, żeby zamienić je w
instytucje dla własnych celów nielegalnych i bezprawnych.
Nie tylko lekceważą prawo ale i sędziów. Zamierzają postępować bez ograniczeń i bez
żadnej kontroli. Z arogancją i brakiem odpowiedzialności oświadczają, że nie będą
przestrzegali prawa ani nie poddadzą się Trybunałom ; że narzucą swoją wolę
Katalończykom , nie biorąc pod uwagę Konstytucji, żeby jednostronnie złamać
praworządność.
Opublikowali swoje zamiary. Teraz wiemy, że próbują oszukać Państwo Hiszpańskie,
przywłaszczyć sobie nasze dane osobowe, żeby wymóc zapłatę podatków i co więcej,
przygotowują listę zwolenników i przeciwników, żeby zrobić czystkę między urzędnikami
, aby zadecydować , kto mógłby zostać i kto musiałby opuścić ich „nowe” państwo.
Czas by powiedzieć dosyć. Obywatele katalońscy byliśmy bardzo cierpliwi pozwalając
żeby nacjonaliści przywłaszczyli sobie nasze instytucje, zastąpili flagi, które nas
wszystkich reprezentują (flaga hiszpańska, katalońska i europejska) na flagi separatystów
„estelada”; widzieliśmy jak lekceważyli nakazy trybunałów i prześladowali tych, którzy
apelowali o przestrzeganie wyroków sądu. Byliśmy bezradnymi świadkami
sprzeniewierzenia środków, które należą do wszystkich, żeby przeznaczyć je na
promowanie oddzielenia się, upadku współistnienia, konfrontacji Katalończyków między
sobą i resztą Hiszpanów.
Nadszedł czas, żeby z tym skończyć. Potrzebujemy odbudować praworządność dla
Katalonii, jest konieczne, żeby organy administracji szanowały legalność, przyjęły
symbole, które należą do wszystkich, żeby nie postępowały poza swoimi uprawnieniami,
żeby zaprzestali działalności skierowanej do przygotowania odłączenia i żeby
zagwarantowali, że prawa wszystkich Katalończyków będą chronione.
Nie możemy tolerować, żeby były robione listy, aby nas kontrolowano, aby nas traktowali
jak w najgorszym reżimie autorytarnym. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za odzyskanie
demokracji. Musimy zażądać od polityków nacjonalistów, żeby wrócili na drogę zgodną z
prawem. Musimy zażądać od urzędników i instytucji, żeby zapobiegły łamaniu prawa.
Jeżeli będzie konieczne, skierujemy się do sądu. Ale też, powinniśmy wyjść na ulicę.

Powinnismy zademonstrować publicznie nasz brak zgody na zamach na demokrację, o
którym już nas poinformowano, jednocześnie pragniemy jasno wyrazić, że rządamy
szacunku do naszych praw, i zawszę wyciągniemy rękę, żeby odzyskać współistnienie
między wszystkimi Katalończykami. Udało nam się osiągnąć społeczeństwo
demokratyczne i wolne, i teraz znowu musimy walczyć, żeby nie stracić tych wolności. Ci
którzy zamierzają użyć władze publiczną, żeby podważać normy współistnienia, którzy
odmawiają prawa innym, którzy postępują poza zakresem prawa, żeby kontrolować
obywateli, którzy popierają konfrontacje i szukają oddzielenia, to są Ci, którzy dziś
zagrażają naszemu współistnieniu.
Odzyskajmy nasze instytucje, odzyskajmy naszą demokracje, odzyskajmy nasze wolności i
sprawmy by wspólne życie było godniejsze.
Dla tych wszystkich powodów, dołącz do nas 19 marca. Pokażmy, że mimo wszystko,
jesteśmy wolnym społeczeństwem
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