
Direitos fundamentais
em risco emMadrid

JordiCuixart
Estasemana celebrou seo 25de

Abril umdiade alegriae felicidade
paraos irmãosportugueses
Passaram se45anosdeuma
revolução pací caquederrubouum
regime fascista Osímboloda
revolução não foiumaarmanemum
atodeviolência masuma or o
cravo e umacanção Grândola vila
morena Opovoportuguês saiuà

rua acaboucomaditadurae começoua
escreverumfuturo queo levoua tornar se
umademocraciaconsolidadanaEuropae
uma Terrada fraternidade queé um
exemploemtodoomundo
E45 anosapósessa revolução masnum

Estadovizinhoque tambémémembro daUE
reaparecemospresospolíticos OSupremo
Tribunal espanholestáa julgarmecomoutros
11presospolíticos catalães Comopresidente
daÒmniumCultural umaentidadecívicacom
maisde 165 000membros estouemprisão
preventivahámaisde18mesese oEstado
pedequeme sejaaplicadaa penade 17anosde
prisãosobaacusaçãode rebelião Oregime
franquistaencerrouaÒmniumde1963a 1967
masnemsequerFrancoousouprenderoseu
presidente NaEuropado séculoXXI estou a
ser julgado por ter exercidodireitos
fundamentais comoa liberdade de expressão
eoprotesto pací co pelamanifestaçãode 20
de setembro de2017emBarcelonaepor ter
promovido aparticipação doscidadãosno
referendo deautodeterminação de 1de
outubrode2017 Nãoháqualquerevidência
que possa provara alegadaviolência
requeridapelo delito de rebelião
EmboraalgunsgalardoadoscomoPrémio

NobeldaPaz cercade 40senadores franceses
eentidadescomoHumanRightsWatch Front
LineDefenderseAmnistia Internacional
tenhamexigidoaminha libertação este
julgamentopolíticocontinua Como se isso
não bastasse juntamente comoMinistério
Públicoe omandatário judicialdoConselho
Jurídico doEstado aacusaçãopopularéum
partidode extrema direita Vox o que
equivaleriaàparticipação doPartidoNacional
Renovadornumaacusaçãonumjulgamento
emPortugal Pode alguémcomconvicções
democráticas fingir que nãovê umaperversão
tão flagranteda justiça
O julgamento refletea incapacidadede

Espanhapara lidarcomasituação políticana
Catalunha 80 doscatalães rejeitamavia da
repressãopenale queremumaresolução
democráticapara umcon itopolítico A
respostaaumareivindicação tão transversal
não podeser judicialnemaviolênciapolicial
que foi exercidacontra oseleitoresno
referendo de1deoutubro Não Osgovernos
democráticosmadurosenfrentamos

problemaspolíticoscomnegociaçõeseurnas
tal comosucedeunaEscóciae noQuebeque
É tãodifícilparaEspanha seguiroexemplo

doReinoUnidoedoCanadá que entenderam
anecessidadedesesentaremàmesae
negociaremumreferendo Acaso alguémcrê
que asagressõescomcassetete e as sentenças
políticas sãomaise cazesdo que umas urnas
para resolverumcon itopolítico Aunidade
deEspanhaestáacimadademocraciae
justifica osataquesviolentoscontrapessoas
que apenasqueriamvotar Nasociedade civil
que representaaÒmniumCultural sempre
trabalhámose continuaremosa trabalharpara
que o diálogo anegociaçãoeaempatia
prevaleçam sobreomedoe oódioaos
adversáriospolíticos Umjulgamento político
comooque estáadecorreremMadrid põe em
risco todosos avançosdemocráticosque
trouxerammobilizaçõesexemplares como a
admiradaRevoluçãodosCravos NumaUE
que afirma respeitarosdireitoshumanos uma
sentençaque condene oexercíciodas
liberdades fundamentaiseo direito à
dissidência políticaafetaráosdireitoseas
liberdadesde todososcidadãoseuropeus É
fácil centrar sena situaçãodaPolóniaeda
Hungriae reprovarestespaíses masé
impossível ngirque nãose vê o julgamentoà
democraciaemEspanha queoptouporuma
espiral envenenada limitareperseguiro
exercíciodosdireitos civis e políticospara
tentar silenciarqualquer reivindicaçãoou
movimentoquesacuda ostatuquo Coma
conivênciadaextrema direita quecresce em

todaaEuropa
inclusivenas
instituições com
exceçãode Portugal
Perante a

passividadedo
Governoespanhol
emavançarparauma
resolução políticae
alterar estecenário
repressivo éo
momento deuma
mediação interna
cionalporparteda
própriaUEoudeum
governoeuropeu
Não éapenas asaúde
democrática espa
nholaqueestáem
jogo são tambéma
garantia daplura
lidade políticae o

respeito pelodireito internacional princípios
fundamentais doprojeto europeu Arespon
sabilidadeemtermosdedemocraciaedireitos
humanosé partilhada ComodizPessoa
Fazerdomedo uma escada do sonho uma
ponte daprocura umencontro
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