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La comparació de sobiranisme amb
nazisme, camí dels tribunals
Diverses entitats catalanes promouen un manifest i un protocol d'actuació per
emprendre accions legals per la via civil o penal
La comparació del sobiranisme català amb el nazisme podria arribar als tribunals un cop diverses
entitats catalanes han redactat un manifest que posa en relleu la banalització que s'està fent del
nazisme a l'Estat espanyol i han preparat un protocol d'actuació per poder emprendre accions
legals per la via civil o penal contra persones, entitats o mitjans de comunicació que equiparin els
catalans amb els nazis.
La iniciativa s'ha engegat davant de la "falta de voluntat" dels polítics espanyols per condemnar
aquest tipus d'atacs. El representant de l'Associació Catalana per la defensa dels Drets Humans,
Robert Sabata, ha destacat que davant d'aquesta inhibició política "s'ha de fer des de la societat
civil".
El mateix Sabata ha explicat en la presentació del manifest, aquest dijous a la seu a Barcelona del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, que ?és necessari que aquestes persones que estan
incitant el discurs de l'odi siguin perseguits?. En aquest sentit, cada vegada que alguna entitat
notifiqui un atac es convocarà una reunió on s'acabarà decidint quines accions s'emprendran. En
alguns casos es demanarà una rectificació pública, però en d'altres es pot considerar adient arribar
als jutjats. A aquests procediments, les entitats s'hi podran afegir de manera individual.

Per ara, les entitats no descarten denunciar declaracions que ja s'han fet, però la intenció és
centrar-se en les que es produeixin a partir d'ara. Tot i això, des de fa uns mesos realitzen un
recull de premsa amb totes les declaracions que consideren que han incitat a l'odi o han atacat la
memòria històrica.

El 'Manifest per la Dignitat Democràtica' l'han impulsat en un inici tres entitats, la Fundació Catalana
Fons, l'Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans i la Comissió de la Dignitat, a les
quals ja s'hi han afegit una vintena més. A més, s'ha obert un període d'adhesions d'entitats i
ajuntaments, i es pot realitzar a través del seu web ( http://www.manifestdignitat.cat/) .
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