
 
situasjonen i Catalonia  

Vi ønsker med dette å uttrykke vår solidaritet med befolkningen i Catalonia som for 
tiden gjennomlever legitim sosial mobilisering som svar på at de politiske og sosiale 
lederne for den såkalte «Proces Catalan» (En samlebetegnelse brukt for å beskrive 
den sammenhengende politiske og sivile mobiliseringen for økt selvstyre eller uav-
hengighet for Catalonia i perioden 2012 til 2019) har blitt dømt til harde og urett-
ferdige straffer. Til sammen har disse lederne blitt dømt til fengsel i mer enn 99 år. 

De politiske vurderingene og veivalgene som er gjort av «Proces» kan det være for-
skjellige syn på, men vi kan ikke være nøytrale i møte med brudd på universelle 
menneskerettigheter, utenkelige brudd med grunnleggende rettsstatsprinsipper og 
statsmaktens vilje til å bruke alle undertrykkende midler (både voldsmakt og juri-
disk makt) for å nekte Catalonia retten til fritt å bestemme sin egen fremtid. 

Dette er svaret fra '78-regimet til den folkelige mobiliseringen. Etter en politisert 
rettssak, basert på påstander om en voldsbruk fra de tiltalte som aldri eksisterte, 
søker domsutmålingen å skremme og stoppe den videre folkelige mobiliseringen. 

Vi fordømmer den internasjonale medieoperasjonen som er blitt utført for å få 
denne dommen for påstått oppvigleri og underslag til å fremstå som mild og mode-
rat. Den er verken myk, eller moderat, og burde ryste enhver demokrat, uavhengig 
av øvrig syn på den spanske territorielle konflikten. 

Vi fordømmer også politivold og vilkårlige pågripelser som svar på folkelig protester 
mot dommen, og berømmer den fredelige katalanske folkelige motstanden. Vi tar 
avstand fra all voldsbruk og minner  om at voldsbruk ikke er veien å gå for å løse 
konflikter på en demokratisk måte. 

Vår tilslutning til verdiene frihet, likhet og solidaritet plasserer oss på linje med de 
som ønsker å utøve sin rett til selvbestemmelse. Disse blir møtt med represalier, 
rettsforfølgelse eller fengselsstraffer som er utenkelig i de fleste demokratiske 
land. 

Vi ser behovet for å stoppe rettsliggjøringen av et politisk spørsmål og oppfordrer 
til dialog og konfliktløsning, det innebærer anerkjennelse av retten til selvbe-
stemmelse, frihet for politiske fanger og gjennomføringen av en avtalt folkeav-
stemning. 
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