MANIFEST
Catalans de Lisboa amb els valors d’abril
La comunitat catalana de Lisboa s'uneix, per primera vegada de manera organitzada, a
la tradicional manifestació de commemoració del 25 d'abril de Lisboa, en el seu 45è
aniversari. I ho fa no només perquè comparteix amb orgull i fraternitat els valors que,
en aquell memorable matí d'abril, van acabar amb una dictadura de 40 anys de
repressió, intolerància, persecució i injustícia social, sinó també perquè avui, més que
mai, cal sortir al carrer i reclamar fermament la validesa d'aquests valors: llibertat,
democràcia, justícia, tolerància i solidaritat, que són la base del sentiment republicà.
Avui, més que mai, cal sortir al carrer, de manera cívica i pacífica, i reclamar els valors
i principis que van regir la revolució dels Capitans d’Abril l’any 1974.
Perquè vivim en una Europa que avala de forma preocupant iniciatives i organitzacions
que garanteixen obertament les virtuts dels règims autoritaris, que nega l’acollida dels
refugiats que escapen de guerres absurdes i sagnants, que manifesta la seva
intolerància cap a les minories i discrimina sense contemplacions per motiu de raça,
sexe o pertinença religiosa, que tolera l'existència de presos polítics i d’exiliats. En
resum, ens enfrontem al retorn de l’extrema dreta més intolerant i radical.
Perquè hi ha estats, com Espanya, on els líders polítics i civils són jutjats o es veuen
obligats a exiliar-se per delictes de rebel·lió --basats en falses acusacions-- que poden
conduir a penes de fins a 30 anys de presó, on es nega sistemàticament el dret a
l'autodeterminació, on es prohibeixen i persegueixen els símbols de llibertat, on hi ha
partits i organitzacions que defensen obertament el retorn al passat antidemocràtic i
feixista, on es fa burla constant de la democràcia, la llibertat i justícia social.
Ens unim a tots els que es manifesten a favor de la llibertat, la democràcia i la justícia
a Lisboa aquest 25 d’abril, amb l’objectiu de demanar la solidaritat del poble portuguès.
Perquè pensem que la lluita del poble català és també una lluita per la llibertat, la
democràcia i la justícia.
Demanem a la societat portuguesa que insti les autoritats nacionals i europees a trobar
una solució política que permeti al poble de Catalunya decidir de forma lliure, pacífica i
democràtica el seu futur.
Perquè l'autodeterminació dels pobles és un dret, no pas un crim.
Perquè el 25 d'abril és per a nosaltres un símbol viu de la lluita per la llibertat, la
democràcia i la justícia!

A Lisboa, el 25 d'abril de 2019

