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Recht op zelfbeschikking
voor de Catalaanse natie
Waar we voor staan!

“Met 10.000 in Brussel voor 
Zelfbestuur voor de Catalaanse 
Natie” kreeg als initiatief  vorm 
via het internet en de 
wonderlijke digitale wereld van 
blogs, websites en sociale 
netwerken zoals Facebook. De 
aanzet werd gegeven door een 
artikel van Enric Canela op een 
Catalaans blog over Catalaans 
zelfbestuur en werd al snel de 
aanleiding voor verdere 
spontane initiatieven op het web 
zoals een groep op Facebook en 
een website.
Vanuit deze initiatieven werken 
we tesamen om een absoluut 
success te maken van onze wil 
om in Brussel op 7 Maart te 
betogen voor ons recht om een 
zelfstandige natie te kunnen zijn.

We willen Catalaans zelfbestuur 
zowel op de internationale 
agenda als op de politieke 
agenda van alle Catalaanse 
partijen plaatsen.

Tot wie we ons richten.

Dit initiatief  “Met 10.000 naar 
Brussel voor Catalaans 
zelfbestuur” is een open platform 
dat open staat zowel voor 
burgers als voor verenigingen uit 
de brede Catalaanse 
samenleving en zich inzetten 
voor het welzijn van de 
Catalaanse taal, cultuur en natie. 
En in het bijzonder staat het 
open voor de recente 
burgerinitiaiteven die in 
Catalonië massaal hebben 
gemobiliseerd voor zelfbestuur 
en tegen de aanvallen op de 

democratische verzuchtingen 
van Catalonië. En we rijken ook 
de hand naar de vele arbeiders, 
bedienden, zefstandigen, 
vakbondsmensen en sociale 
werkers die hebben begrepen dat 
het verdedigen van de 
werkgelegenheid en de welvaart 
hand in hand gaat met meer 
zelfbestuur en de daaruit 
vloeiende mogelijkheid om zelf  
te kunnen beslissen en een eigen 
beleid vorm te kunnen geven.

Maar bovenal richten we ons 
vooral tot die Catalaanse burgers 
die het beu zijn om niet te 
worden gehoord in het huidige 
Spaanse kader en die naar 
Europa willen gaan om daar hun 
stem te laten horen en bovenal 
hun wens om een Catalaanse 
zelfstandige natie te willen zijn.

Met 10.000 
naar Brussel 
voor zelf-
bestuur voor 
de Catalaanse 
Natie. Op 
zaterdag 7 
Maart. Een 
stevige stap 
op weg naar 
onafhankelijk-
heid. Doe 
mee!

10.000 CATALANEN NAAR BRUSSEL
VOOR EEN EIGEN STAAT
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Ons project wordt niet gedicteerd door welke ideologie dan 
ook en staat open voor alle burgers en organisaites die willen 
samen werken met een gezamenlijk doel : de 
onafhankelijkheid van Catalonië.

Waarom nu ?

Nu dat de globalisatie om zich heen grjjpt 
kent Catalonië een moeilijke en verwarrende 
periode in haar geschiedenis. De 3oo jaar lange 
onderdrukking van de Catalaanse natie door de 
Spaanse staat is de belangrijkste rem op onze 
ontwikkeling. Dit brengt verder onze 
overlevingskansen in gevaar als natie binnenin een 
Europa dat uitsluitend Staten erkent.

De tijd is aangebroken. We zitten op een dood 
spoor sinds de recentste institutionele 
hervormingen werden gekortwiekt. Hervormingen 
die nu in de handen liggen van het Spaans 
Grondwettelijk Hof  dat nog een stapje verder wil 
gaan in het kortwieken ervan. Dit moet, zowel de 
politieke klasse als de burgers die vooruit willen en 
een betere toekomst wensen voor Catalonië, aan 
het denken zetten. De tijd is rijp voor de 
Catalaanse burgers om te beslissen over hun eigen 
toekomst. Het is tijd om een international erkende 
onafhankelijke natie te worden zodat we ons 
volledig eigen gemeenschappelijk potentieel in 
daadkracht kunnen omzetten.

Tijdens de voorbije jaren hebben politici, of  ze nu 
Catalaans, Spaans of  Europees zijn, ons getoond 

dat er geen ander alternatief  bestaat voor de 
Catalanen. Dit voorzover we dezelfde rechten en 
plichten wensen als de burgers van de andere 
Europese volkeren met een eigen staat. Daarom 
moeten wij naar Brussel. Om te betogen voor het 
recht om één van de erkende Europese Naties te 
kunnen zijn.

Organisatie :

≈ De officiële website : 
    http://10mil.cat/
≈ Ons Nederlandstalig blog :
≈ Contact Brussel : Estela Rodríguez
     estelrodri@gmail.com
≈ Contact Catalonië : Elisenda Paluzie
    epaluzie@ub.edu 
   +34 93 403 44 09 (bureau) 
    +34 626 79 02 30 (mobiel)
≈ Internationaal bureau : 
     casalscatalans@deumil.cat
≈ Pers : premsa@deumil.cat

De wens om een 
zelfstandige 
Catalaanse natie te 
kunnen zijn. Afspraak 
7 maart in Brussel !

Een onafhankelijk Catalonië
in een verenigd Europa

10
.0

00
 C

AT
A

LA
N

E
N

 N
A

A
R

 B
R

U
S

S
EL

 7
 m

aa
rt

 2
00

9

De tijd is rijp 
voor de 
Catalaanse 
burgers om te 
beslissen over 
hun eigen 
toekomst. Het is 
tijd om een 
international 
erkende 
onafhankelijke 
natie te worden 
zodat we ons 
volledig eigen 
gemeenschap-
pelijk potentieel 
in daadkracht 
kunnen 
omzetten.
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