Vaga de fam
Catalunya pateix una vulneració dels Drets humans fruit de l’empresonament
injust i injustificat, des del 16 d’octubre de 2017, primer dels presidents d’Òmnium
Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, i al cap
d’uns dies, dels representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol
Junqueras, i els consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull,
Dolors Bassa, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Durant tot aquest temps s’han vulnerat els drets civils i polítics amb una presó
preventiva totalment indecent. Assistim a un estat judicial que vulnera drets com
la presumpció d’innocència, els drets polítics i la llibertat, recollits en el Conveni
Europeu de Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics.
El presos polítics han recorregut judicialment totes aquelles resolucions que
vulneren els seus drets com a ciutadans. Un any després, el Tribunal
Constitucional no s’ha pronunciat, allargant deliberadament el procés. La Llei
d’enjudiciament criminal i la doctrina del mateix Tribunal Constitucional
estableixen que els recursos contra els escrits de presó provisional han de gaudir
de tramitació preferent i s’han de resoldre en un termini màxim de 30 dies.
Tota aquesta demora, que no s’ha produït en altres ocasions anteriors, només
busca bloquejar la possibilitat que els presos polítics puguin accedir a la justícia
europea, i en concret al Tribunal Europeu de Drets Humans. És per aquest motiu,
que el dissabte 1 de desembre els presos polítics, Jordi Sànchez i Jordi Turull, i
dos dies més tard, Josep Rull i Joaquim Forn, van iniciar una vaga de fam des
de la presó de Lledoners com a mesura de protesta per aquesta intencionada
dilació judicial i la vulneració dels seus drets civils i polítics.
Davant d’aquesta situació, no ens queda més opció que donar suport ple suport
a la decisió dels presos polítics, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep
Rull, d’iniciar una vaga de fam.

