Ungdommene danner en felles front for demokratiet
Etter den økonomiske krisen fra 2008 har demokratiet i Spania lidd en alarmerende regresjon i
forhold til begynnelsen av demokratiet, ved diktatorens død, i 1975. Krenkelsen av grunnleggende
rettigheter setter landet i en kontekst med demokratisk og politisk involusjon, men en økende
tendens til undertrykkelse.
Ved begrensinger ad hoc mot ytringsfriheten og folkeviljen har den spanske stat angrepet direkte
mot dens såkalte demokratiske natur. De mest grunnleggende individuelle og kollektive
sivilrettigheter, inkludert i Verdenserklæring om menneskerettigheter, Europakonvensjonen om
menneskerettigheter og selve Grunnloven, er satt på prøve. Det er snakk om rett til demonstrasjon,
møtevirksomhet, ytringsfrihet, organisering og deltakelse i det offentlige liv. Måten staten har
handlet på har vært undertrykkende, vi har opplevd uforholdsmessig vold fra politistyrkene,
rettsliggjøring av ikke-voldelige politiske handlinger og fordømmelse av kunstnere, tenkere og
andre fredelige mennesker.
I tillegg har det, i løpet av de rettslige prosessene, vært brudd på grunnleggende rettigheter, som
retten til en rettferdig rettssak, til forsvar og formodning om uskyld. Prinsippene om lovlighet og
likevekt er heller ikke blitt respektert. Dette har hatt en direkte innvirkning på enkelte personers
verdighet, og det har vært et alvorlig angrep mot rettferdighet som en universell verdi.
Den spanske stat har rettsliggjort en konflikt av politisk karakter, noe som har gjort Catalonia om til
et laboratorium for landet der alle som måtte stille spørsmål om status quo blir forfulgt.
I Catalonia og i Spania er grunnlaget for det som burde vært et demokratisk og rettferdig samfunn i
fare. Derfor føler vi som forsvarer dette et kall, på tvers av landegrensene og politisk tankegang.
Derfor, foran den spanske statens undertrykkelse og den passive rollen til EU, danner vi en felles
front sammen med den katalanske ungdommen.
Solidaritet er nødvendig når man skal bygge et demokratisk samfunn. Vi har sterk tro på at folket
har stryken og makten til å bestemme hvilket samfunn de ønsker å leve i. Og nå må den organiserte
ungdommen være motoren for forandring og forvandling mot en mer rettferdig og demokratisk
verden. Innstillingen til ungdommen idag vil påvirke samfunnet vi vil oppleve i fremtiden.
Fronten i Catalonia idag heter “Ja eller nei til demokrati”, og vi, ungdommer fra hele verden, står
ved siden av demokratiet og forsvarer grunnleggende rettigheter og friheter.
På bakgrunn av dette, og
-

foran den alvorlige politi- og rettslig undertrykkelsen fra den spanske stat mot Catalonia,
deres institusjoner og deres politiske og sosiale representanter;

-

foran det spanske rettssystemets vilkårlighet, som fengsler den politiske motstanderen og
påtvinger eksil mot andre militante og representanter for politiske og sosiale
uavhengighetsgrupper;

-

foran den fiktive virkeligheten oppdiktet av ansvarlig dommer ved Høyesterett, Pablo
Llarena, som rapporterer kjennelser for å kriminalisere ikke-voldelige handlinger;

Uttrykker den organiserte ungdommen, forpliktet til demokratiske verdier for politisk mangfold, til
den ikke voldelige kampen mot undertrykkelse og til sosialutvikling, følgende:
1. Vi krever omgående frigjøring av de politiske fangene i Catalonia, og den sikre hjemkomsten av
institusjonelle og militante representanter som befinner seg i eksil, så vel som resten av folket som
er undertrykt av den spanske stat.

2. Vi uttrykker vår støtte til alle som direkte har lidd av angrepene den spanske stat står for:
folkevalgte representanter, artister, tenkere, medlemmer av organisasjoner og private som har blitt
undertrykt med vold fra politiet, urettmessig anmeldt, arrestert og / eller fengslet, eller er i eksil på
bakgrunn av politiske ideer.
3. Vi oppfordrer internasjonale myndigheter til å erkjenne og aktivt vise deres forakt mot den
nåværende situasjonen som oppleves i den spanske stat, med rettsforfølgelse av politiske ledere,
artister og deler av befolkningen.
4. Vi erkjenner Catalonias suverenitet og dets rett til å bestemme sin egen fremtid på en
demokratisk måte.
5. Vi erkjenner den katalanske regjerings legitimitet (La Generalitat), som kun kan være valgt av
Catalonias Storting, som et resultat av folkets vilje, og som den 27. oktober 2017 ble opphørt på
ulovlig vis av Spanias regjering, gjennom innførelse av artikkel 155 i den Spanske Grunnloven av
1978.
6. Vi fordømmer at aktiviteten til de folkevalgte stortingsmedlemmene er blokkert etter
stortingsvalget i Catalonia den 21. desember 2017, noe som betyr et angrep mot deres politiske
rettigheter, og et angrep mot hele befolkningen.
7. Vi fordømmer myndighetens unnlatende holdning mot ultra høyre fascistgrupper som bruker
vold ut i gaten, når kritiske stemmer, som på en fredelig måte motsetter seg maktmisbruk, blir
undertrykt og rettsforfulgt.
8. Vi krever at det åpnes en etterforsking som finner de ansvarlige for politiundertrykkelsen i
Catalonia 1. oktober 2017 mot den forsvarsløse befolkingen, som kun hadde et ønske om å utøve
sin stemmerett på en fredelig måte.
9. Vi forplikter oss til å forsvare menneskerettighetene til de som er fengslet eller tiltalt, og for at
frihet og demokrati, samt folkets og de katalanske institusjonenes suverenitet snart blir en realitet i
Catalonia og i den spanske stat.
Den organiserte ungdommen er solidarisk i kampen for demokratiet, rettighetene og frihetene vi
ser mangler i Catalonia, og mot Spanias demokratiske regresjon.
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