MANIFEST
NATIONAAL PACT VOOR
HET REFERENDUM
Het nationaal bewustzijn en de wil tot zelfbestuur van
het Catalaanse volk hebben zonder twijfel oude en
diepe historische wortels en hebben zich meermaals
geuit doorheen de geschiedenis. Vandaag is Catalonië
een integraal deel van de Spaanse staat, die om
ontegensprekelijke redenen van geschiedenis, taal en
cultuur multinationaal is, al wordt dit feit niet erkend
door de politieke structuren van die staat.

De individuen, organisaties en instituten die dit Manifest
ondertekenen zien het referendum als een uitmuntend
instrument voor de versterking van de democratie,
dat een pluralistisch politiek debat toelaat, alsook het
zoeken naar consensus en uiteindelijk het aannemen
van goede afspraken.

De wens van Catalonië om over de eigen toekomst te
beslissen is alsmaar duidelijker gebleken voor de hele
wereld. Tot op het punt dat het een aanhoudend verlangen
is geworden, gedragen door een grote meerderheid van
zijn bevolking.

* Dringen we aan bij de regeringen van Catalonië en
de Spaanse staat om de politieke moeilijkheden en
vooroordelen te overstijgen, en eindelijk een akkoord te
bereiken dat de voorwaarden en de juiste en noodzakelijke
garanties vastlegt voor het houden van een referendum,
erkend door de internationale gemeenschap, en waarvan
het resultaat politiek bindend en met gevolg moet zijn.

Het recht op zelfbeschikking is algemeen erkend als
één van de essentiële en onvervreemdbare rechten van
democratische gemeenschappen. Het is dit recht dat
aan de basis ligt van de eis van een meerderheid van de
burgers van Catalonië, die dit recht willen uitoefenen in
de vorm van een referendum.
Wij wensen duidelijk te stellen dat de wens van het
Catalaanse volk om zijn wil uit te drukken de wens van de
meerderheid is, langsheen alle lagen van de samenleving,
en in overeenstemming met de civiele, geweldloze en
democratische vastberadenheid zoals die tot uitdrukking
is gekomen in de vele manifestaties georganiseerd door
burgerbewegingen voor het zelfbeschikkingsrecht.
Wij houden vol dat het huidige juridische raamwerk
van de Spaanse staat toelaat - hierin bevestigd door
grondwettelijke experts - dat een referendum wordt
georganiseerd op basis van een akkoord met de Staat.
Als deze mogelijkheid tot nog toe niet werd benut is
dit te wijten aan het gebrek aan politieke wil van de
opeenvolgende Spaanse regeringen. De wet, die open
staat voor diverse interpretaties, moet begrepen worden
als een instrument om democratische oplossingen te
vinden voor politieke problemen, en niet om nieuwe
problemen te veroorzaken of de bestaande te vergroten.

Daarom:

* Erkennen we het parlement van Catalonië als
democratisch instituut dat de wil van het volk van
het land uitdrukt. Daarom steunen we elk initiatief en
akkoord dat het zou maken in verband met de organisatie
van dit referendum.
* Drukken we ons geloof uit dat het referendum een
inclusief instrument is, dat de vrije meningsuiting toe
laat van de verschillende standpunten die de burgers
van Catalonië hebben met betrekking tot de politieke
verhouding tussen Catalonië en Spanje.
* Verklaren we dat de democratische cultuur politieke
oplossingen vraagt voor politieke problemen. En dat
doen we door beroep te doen op het fundamentele
mechanisme dat ter beschikking staat van moderne
maatschappijen: de erkenning en validering van de wil
van de meerderheid van het volk dat zich uitdrukt met
de stemming.
* Dit referendum moet verzekeren dat iedereen zich
uitgenodigd voelt om deel te nemen. Daarom is een
nauwgezet democratisch, pluralistisch en gelijk debat
nodig tussen de legitieme keuzes die nu bestaan in
Catalonië.

