Catalunya : Lliberament immediat
de tots els presos polítics !
Des de fa quatre mesos, s’està desencadenant la represió a Catalunya.
Fa més de tres mesos que Jordi Cuixart i Jordi Sanchez, responsables d’associacions democrátiques, estan a la presó;
Oriol Junqueras, tot i que elegit deputat al Parlament el 21 de desembre, segueix detingut. El president de la
Generalitat destituït i altres tres consellers del seu govern segueixen exiliats a Bruseles, amenaçats d’anar a la presó si
trepitjen el terra espanyol ; centenars d’alcades, de mestres, de treballadors, de militants son citats als tribunals i
perseguits per rebellió i sedició, és a dir, acusats d’organitzar un alçament violent contra l’estat espanyol. Es suspèn
l’autonomia catalana en virtut de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola, i és Rajoy el que mana des de
Madrid amb els seus ministres.
Quin « crim » han comès ? La monarquia espanyola i el seu govern els castiguen per ser els organitzadors del vot amb
el qual el poble català es va lliurament pronunciar, el 1 d’octubre 2017, per a la República catalana.
Aquesta brutal represió del govern Rajoy i de la monarquia, que es va iniciar amb l’enorme violéncia policial contra els
electors el 1 d’octubre, gaudeix del suport incondicional de la Comisió Europea, dels governs dels principals països de
l’Unió Europea (Macron, Merkel, May, etc.), i també de la Administració Trump.
EL 28 de gener, la monarquia, el govern i, seguint el seu dictat, el Tribunal Constitucional, en violació de les seves
prὁpias lleis i jurisprudència, han fet un pas suplementari en l’escanyament de les llibertats i han prohibit a la majoria
del Parlament català, elegit el 21 de desembre, que nomeni i escolli el seu president, en la persona de Carles
Puigdemont.
Som militants de totes les tendències del moviment obrer i democràtic de l’Estat espanyol i de tota Europa. Hem vist,
com tots els treballadors d’Europa, com l’immensa població catalana es va movilitzar per a la República amb coratge
i pacificament, i hem vist com l’Estat responia amb la brutalitat policial, les persecusions judicials i la supresió de les
llibertats. No ens podem quedar impassibles ! Ens posem incondicionalment al costat del poble català pel respecte
dels seus drets !
Defensem el seu dret de disposar lliurament d’ell mateix i de alliberar-se de la monarquia i de les institucions de 1978
que representen la continuïtat del franquisme.
Defensem el seu dret de constituir la seva prὁpia república, com defensem el dret de tots els pobles de l’Estat espanyol
de constituir les seves prὁpies repúbliques i si el desitjen unir-se lliurament.
Nosaltres, militants del moviment obrer i democràtic de l’Estat espanyol i tota Europa, fem una crida per actuar tots
plegats en tota Europa per :

Lliberament immediat de tots els presos polítics !
Abandonar totes les persecusions judicials !
Libertat pel poble català d’escollir els seus propis representants !
No toqueu la República catalana !
Primers signataris
ALEMANYA
Sidonie Kellerer, sindicalista GEW ; Peter Kreutler, vice-president
de la comissió obrera del SPD (AfA) de Düsseldorf, sindicalista
ver.di, comité dels delegats sindicals ; Norbert Müller, SPD,
sindicalista ver.di; Peter Saalmüller, SPD, sindicalista ver.di;
Heimgard Schüller, sindicalista IG BAU; Klaus Schüller, membre de
la direcció nacional de la comissió obrera del SPD (AfA), sindicalista
EVG, Comité de seguiment del Comité Obrer Internacional (COI) ;
Anna Helena Schuster, delegada del personal ver.di ; Heinz Werner
Schuster, president de la comissió obrera del SPD (AfA) de
Düsseldorf, delegat ver.di

BELGICA
Salah Azaam, sindicalista ; Toni Bernardi, siderurgista retirat ;
Michèle Corin, militant PS Verviers ; Gaëtan Coucke, sindicalista de
l’ensenyament ; Sarah De Laet, delegada sindical de l’ensenyamen ;
Roberto Giarrocco, delegat sindical dels serveis públics ; José
Hardy, delegat sindical del servei public, sector ministeris ; Serge
Monsieur, president CGSP ALR Vivaqua (a títol personal) ; Laura
Moraga Moral, sindicalista de l’ensenyament ; Jan Smidt, obrer ;
Claire Thomas, delegada sindical CGSP ensenyament.
BIELORUSIA
Youri Glouchakov, Moviment social « Razam »
ESTAT ESPANYOL
Miguel Angel Aragoneses García, delegat comité sindical LAB
(Euzkadi-Pais basc) ; Lourdes Barba, directora de teatre

(Catalunya) ; Patxi Fernández Álvarez, retirat, sindicat UGT
(Euzkadi-Pais basc) ; Eduard Gonzalo, militant independentista
(Catalunya) ; Jordi Rabella Foz (Catalunya); José Luis Vinatea,
repartidor, sindicat UGT (Euzkadi-Pais basc) ; Felipe Zorita,
ferroviari retirat, sindicat UGT (Euzkadi-Pais basc).
FRANCA
Gilles Barthes, psiquiatre (76) ; Jean-Michel Boulmé, militant del
POID (01) ; Cécile Brandely, advocadessa, membre del Sindicat dels
advocats de França (31) ; Oscar Caballero-Ramirez, sindicalista
metal.lúrgia (17) ; Patricia Cestor, sindicalista ensenyament
nacional (92) ; Jacques Châtillon, lliure pensador (22) ; Katel
Corduant, sindicalista (75) ; Christian Delannoy, metge (59) ; JeanMichel Delaye, sindicalista, conseller municipal de Brumath (67) ;
Laurent Denil (95) ; Claire Dujardin, advocat, membre del sindicat
dels advocats de França (31) ; Stephen Duval, advocat (69) ; Patrick
Farbiaz, Ecologia social (75) ; Dominique Ferré, redactor, La Tribune
des travailleurs (94) ; Jean-Christophe Giraud, advocat (69) ; Daniel
Gluckstein, secretari nacional del POID, co-coordinador del Comité
Obrer Internacional (COI) (93) ; Basile Gonzales, pedopsiquiatre
(76) ; Thomas Gonzales, advocat (34) ; Nicolas Griffon, metge (76) ;
Pierre Herranz, retirat, militant obrer (17) ; Michèle Kauffer,
sindicalista (91) ; Christel Keiser, consellera municipal, secretaria
nacional del POID (93) ; Marc Lagier, metge d’hospital (37) ; Francis
Lopera, sindicalista ArcelorMittal (57) ; Maria José Malheiros,
sindicalista (75) ; Alexia Muller, syndicalista (75) ; François Préneau,
retirat sindicalista de l’ensenyament, militant de Ensemble (44) ;
Grégoire Privolt, sindicalista ensenyament (69) ; Jean Pierre
Richaudeau, Initiative pour le socialisme (74) ; Paul Robel, metge
(56) ; Olivier Roux, sindicalista de l’ensenyament (2A) ; Gérard
Schivardi, alcalde de Mailhac (11) ; Arsène Schmitt, sindicalista
frontaler (57) ; Robert Schmitz, sindicalista (75) ; Henri Sick,
sindicalista (75) ; Sarah Taconet, metgessa (95) ; Marinette
Veyssière, sindicalista (79) ; Katia Vidal, sindicalista (66).
GRAN BRETANYA
Mike Arnott, secretari de l’Unió Local del TUC de Dundee, a títol
personal ; Mike Calvert, segon secretari de la secció Unison
d’Islington, a títol personal ; Jane Doolan, secretari de la secció
Unison d’Islington, membre de la direcció nacional de Unison, a
títol personal ; Paul Filby, secretari de l’Unió local dels TUC de
Merseyside – Liverpool, a títol personal ; Steve Hedley, segon
secretari general del sindicat dels ferroviaris RMT, a títol personal ;
John Hendy, advocat laboral, a títol personal ; Ian Hodson,
president del sindicat de forners BFAWU, a títol personal ; Michael
Louglin, Universitat de Canterbury, a títol personal ; Henry Mott,
UNITE Southwark ; Nick Phillips, sindicalista Unite, a títol personal ;
Nat Queen, Universitat de Birmingham, sindicalista UCU, a títol
personal ; John Sweeney, sindicalista.
GRECIA
Dimitrios Balaskas, pagès, Nauplie ; Andreas Guhl, editor de
“Ergatika Nea”, membre de LAE Argolide ; Maryse Le Lohé, membre
de LAE Papagos-Cholargos Atenas ; Sotiria Lioni, Nauplie ; Eleni
Pierropoulou, membre de Unitat popular (LAE), PapagosCholargos, Atenas.

HONGRIA
Tamàs Krausz, historiador, a títol personal ; G. M. Tamás, filosof,
profesor invitat, Central European University, Budapest, a titol
personal ; Judit Morva, activista, Le Monde Diplomatique
hongaresa, a títol personal ; Judit Somi, militant obrera,
col.laradora de Munkàs Hirlap.
IRLANDA
Ciaran Campbell, syndicat Mandate, a títol personal ; John Douglas,
secretària general del sindicat Mandate, a títol personal ; Brian
Forbes, sindicat Mandate,a titol personal.
ITALIA
Bruno Boggio, retirat, militant polític ; Luigi Brandellero, obrer,
redacció de Tribuna Libera ; Alessandra Cigna, professora, militant
sindical ; Ugo Croce, artesà, Moviment Politic per l'Abrogació ; Luis
Cabases,periodista; Felice Fazzolari, ensenyament, Moviment
polític per l'Abrogació ; Kristian Goglio, professor, sindicalista ;
Dario Granaglia, obrer, sindicalista ; Monica Grilli, professora,
delegada sindical ; Gianni Guglieri, obrer, sindicalista ; Antonio
Landro, professor, delegat sindical ; Aldo Mangano, estudiant ;
Andrea Monasterolo, obrer sindicalista ; Maria Jesus Lopez
Montalban, president de l’associació « Amics de Catalunya a
Italia » ; Alberto Pian, professor, militant sindical ; Betty Raineri,
professora, delegada sindical ; Lorenzo Varaldo, director d’escola,
Moviment Polític per l'Abrogació ; Vanna Ventre, professora,
redacció Tribuna Libera ;
PORTUGAL
Jorge Fonseca de Almeida, economista ; Jaime Pereira, retirat ; Rui
Rodrigues, professor d’universitat ; José Júlio Santana Henriques,
sindicalista retirat ; Lia Santos, professora SPGL/CGTP ; Jorge
Torres, Comissió de treballadors de Saica, delegat sindical
CITE/CGTP ; Adriano Zilhão, economista.
RUMANIA
Contantin Cretan, antic pres polític peles seves activitats sindicals.
RUSIA
Mark Vassilev, historiador.
SERBIA
Jaćim Milunović, militant obrer.
SUÏSSA
Michel Zimmermann, membre del Partit socialista ginebrí, conseller
municipal de Versoix ; Dogan Fennibay, sindicalista UNIA.
TXEQUIA
Petr Schnur, CMF, České mírové fórum
TURQUIA
Yasar Avci, sindicat dels obrers retirats ; Sevim Kacmaz, treballadora precaria, membre de IKP ; Sadi Ozansü, president del
Partit de la Fraternitat Obrera (IKP) ; Furkan Safak, membre de IKP ;
Birsen Yesilkanat, sindicat dels infermes.
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