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VÍDEO Irene Lozano compara el
referèndum amb una violació
Polèmiques declaracions de la secretaria d'estat d'España Global
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=ATCj0RkBXyY
Irene Lozano, secretaria d'estat d'España Global i exdiputada del PSOE i UPyD ha comparat el
referèndum d'independència de 2017 a Catalunya amb una violació, en una entrevista que ha
donat a la televisió britànica Sky News.
Lozano ha dit textualment: ?El sexe no està prohibit, com votar, que tampoc està prohibit, però no es
pot fer per força. Has de tenir permís per fer-ho, si no és una violació?.
I ha seguit: ?És com la democràcia, la democràcia és un règim complex, on s'ha d'obeir la llei, una
cosa que no van fer les autoritats de Catalunya?.
El periodista que l'entrevistava li ha demanat si realment havia comparat el referèndum amb una
violació i Lozano ha matisat llavors les seves paraules: ?Potser no m'he explicat bé. Vull dir que
qualsevol acte és diferent si el fas sense permís o no?.
"No vaig fer la millor de les comparacions"
La secretària d'Estat d'Espanya Global, Irene Lozano, ha admès en una piulada a Twitter que no
va fer ?la millor de les comparacions? en confrontar en una entrevista a Sky News la votació de l'1O amb una ?violació?. ?Intentava explicar la diferència entre fer les coses amb o sense
consentiment dels afectats?, ha argumentat sense retractar-se de la comparació.
Segons ha afirmat en la mateixa piulada el referèndum de l'u d'octubre es va fer ?sense l'acord
de la meitat de la societat catalana i l'ha deixat dividida?. En l'entrevista Lozano va assegurar al
presentador Dominic Waghon que "el sexe no està prohibit com tampoc ho és votar, però no es pot
fer a la força". "Has de tenir el permís per fer-ho, sinó és una violació", va dir.?
Anoche no hice la mejor de las comparaciones. Trataba de explicar la diferencia entre hacer las
cosas con o sin el consentimiento de los afectados. El referéndum del 1-O se hizo sin el acuerdo
de la mitad de la sociedad catalana y la ha dejado dividida.
? Irene Lozano (@lozanoirene) 14 de febrero de 2019
(https://twitter.com/lozanoirene/status/1096015965895229441?ref_src=twsrc%5Etfw)
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