LA PLATAFORMA PER LA SOBIRANIA
FA PÚBLIC EL SEU POSICIONAMENT SOBRE LA NOVA CRISI POLÍTICA,
ECONÓMICA I SOCIAL QUE VIU LA NACIÓ TIBETANA I DEMANA ALS
REPRESENTANTS POLÍTICS I INSTITUCIONALS CATALANS DE BOICOTEJAR
QUALSEVOL ACTE O CERIMÒNIA RELACIONAT AMB ELS JOCS OLÍMPICS
La Plataforma per la Sobirania ha destacat des dels seus inicis que el dret a
l’autodeterminació és un dret democràtic universal que permet avançar les comunitats
humanes cap a horitzons de justícia, pau i prosperitat.
És per això que volem significar el nostre suport polític a les contínues i justes
reivindicacions tibetanes per la sobirania. Entenem que el moment triat per la societat
tibetana per fer una crida internacional de denúnica de la seva situació política, econòmica
i social és del tot indicat. Els Jocs Olímpics pretenen ser un símbol d’entesa entre totes les
nacions del món i aquest missatge és incompatible amb una Xina que, avui, sotmet i
reprimeix les llibertats col·lectives al Tibet i les individuals arreu del seu territori. La
Plataforma per la Sobirania manifesta el seu profund condol a les famílies de les víctimes
de la repressió.
És per això que convidem a tots els representants polítics i institucionals catalans a
declinar qualsevol presència o actuació en el marc dels propers Jocs Olímpics a Pequín o
de qualsevol cerimònia o acte que hi tingui relació dins o fora del territori xinès.
També fem una crida a la coherència a totes aquelles persones i institucions públiques i
privades que s’han significat a favor de les reivindicacions tibetanes. El reconeixement del
dret a l’autodeterminació no pot ser directament proporcional a la distància del conflicte,
per la qual cosa demanem la mateixa comprensió, la mateixa denúncia i el mateix suport a
processos d’autodeterminació que es produeixen a Europa o a Amèrica: sigui a Kosovo,
Escòcia, Flandes, Euskadi, Catalunya o Quebec.
Finalment, i pendents de confimar l’hora i l’emplaçament, informem que representants de
la Plataforma per la Sobirania es reuniran en breu amb el principal activista de la causa
tibetana i màxim representant de la Casa del Tibet a Catalunya Thubten Whangchen per
conèixer l’estratègia política internacional del Govern tibetà a l’exili i per oferir-li el
recolzament de la Plataforma en la seva estratègia de sensibilització a Catalunya.
Catalunya, 25 de març de 2008

La Plataforma per la Sobirania està integrada per sis-cents militants de Convergència
Democràtica de Catalunya preocupats pel procés de difuminació política que pateix el
projecte nacional català. Tanmateix, estem convençuts que la societat catalana sabrà
trobar els instruments i les estratègies polítiques per encarar un futur de sobirania on
exercir de forma lliure i pacífica el dret a l’autodeterminació.

www.plataformaperlasobirania.cat

