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"NÄ›kteÅ™í evrop&scaron;tí pÅ™edstavitelé dokonce varovali katalánské Ä•initele, Å¾e by v pÅ™ípadÄ› nezávislosti bylo Kata
automaticky vylouÄ•eno z Evropské unie." VÅ¾dyÅ¥ to je jasný nátlak Bruselu, který by mÄ›l v této situaci vystupovat
neutrálnÄ›. Takovými kroky vlastnÄ› schvaluje silové Å™e&scaron;ení situace..

Katalánský premiér Carles Puigdemont v úterý veÄ•er prohlásil, Å¾e Katalánsko musí být nezávislá republika. Podle
nÄ›j ho k tomuto postoji opravÅˆují výsledky referenda ze zaÄ•átku Å™íjna. Brzy proto zaÄ•ne dialog o osamostatnÄ›ní regionu n
&Scaron;panÄ›lsku. V projevu v parlamentu vyzval Katalánce k jednotÄ› a uvedl, Å¾e bude respektovat i ty, kdo
nepÅ™i&scaron;li volit. SouÅ¾ití KataláncÅ¯ se &Scaron;panÄ›ly byla u&scaron;tÄ›dÅ™ena tvrdá lekce v podobÄ› brutálního
zásahu &scaron;panÄ›lských represivních sloÅ¾ek proti katalánským voliÄ•Å¯m opepÅ™ená reminiscencí nedávné krvavé
historie regionu v podobÄ› hajlujících pohrobkÅ¯ generála Franka v ulicích Barcelony bÄ›hem demonstrace odpÅ¯rcÅ¯
samostatnosti, kteÅ™í se do katalánské metropole sjeli z celého &Scaron;panÄ›lska. &Scaron;panÄ›lé mají dlouhou historii
dobývání a okupování rÅ¯zných zemí a národÅ¯, ale Ä•as impérií konÄ•í. A Katalánci jsou prostÄ› jiný národ neÅ¾
&Scaron;panÄ›lé a asi dozrál jejich Ä•as. Po samostatnosti touÅ¾í po staletí.

Je jasné, Å¾e touha po samostatnosti KataláncÅ¯ nikdy nehoÅ™ela silnÄ›ji. Puigdemont se zachoval rozumnÄ›, tak jak se n
nastálou situaci slu&scaron;í a patÅ™í tím, Å¾e pÅ™ede&scaron;el eskalaci násilí a otevÅ™el cestu (nikdo netu&scaron;í jak
dlouhou) k jednání, které pÅ™ed zraky celého svÄ›ta nemÅ¯Å¾e &scaron;panÄ›lská vláda odmítnout i kdyby sebevíc chtÄ›la.
UpÅ™ednostnil cestu rozumu, pÅ™ed chaosem a bezprávím a chci vÄ›Å™it, Å¾e jediný zpÅ¯sob osamostatnÄ›ní Katalánska b
ten, který jsme sami zaÅ¾ili pÅ™ed 25 lety. Vyhlá&scaron;ení nezávislosti je jejich právo, dle Charty OSN (Hlava Práv
národÅ¯ na sebeurÄ•ení) a pokud jim &Scaron;panÄ›lsko k tomu odmítá dát pÅ™íleÅ¾itost, poru&scaron;uje Chartu, kterou
samo podepsalo. Doufám, Å¾e ÄŒR Katalánsko uzná, protoÅ¾e v opaÄ•ném pÅ™ípadÄ› bychom byli pokrytci par excellence,
vzhledem k na&scaron;í, sto let staré minulosti, kdy jsme byli v podobné pozici.
Katalánci zatím dokázali své poÅ¾adavky neustále projednávat mírovou cestou, ale kaÅ¾dý pohár jednou pÅ™eteÄ•e a
vznikne tu organizace po stylu baskické ETA, severoirské IRA, NárodnÄ› osvobozenecké fronty na Korsice apod.
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