
Fitxa 3: Els Estats autoritaris reprimeixen la independència, els democràtics intenten seduir

Escòcia-
Regne Unit

Catalunya
-Espanya

Kurdistan
-Turquia

Són permesos els partits 
independentistes?

Sí, i els seus vots 
seran acceptats pel 
Partit Laborista 
després de les 
eleccions de 
desembre si els 
necessiten per fer 
Govern a Londres.

Si, però són 
estigmatitzats com a 
possibles socis al 
Govern estatal encara 
que s’hagin de repetir 
eleccions

No, són prohibits. El 
PKK va optar per la 
lluita armada. Ara els 
kurds han creat partits
d’àmbit estatal, però 
ha de treure un mínim
del 10% a tota 
Turquia.

S’han usat les 
«clavegueres de l’Estat» 
contra els 
independentistes?  

No, és impensable 
contra un partit 
democràtic. En canvi 
es van usar tota mena 
de mètodes a Irlanda 
del Nord, adduint el 
terrorisme.  

Si, des de l’inici del 
procés. Les va usar el 
Govern del PP amb la
«Operació Catalunya»
Sempre han comptat 
amb la col·laboració 
de la premsa estatal 

Si, és habitual contra 
partits de l’oposició, 
contra mitjans de 
comunicació. Amb els
mètodes més brutals 
que arriben a 
l’assassinat. 

S’ha criminalitzat 
l’independentisme?

No, els mitjans de 
comunicació de 
Londres tracten amb 
respecte les posicions 
dels independentistes 
escocesos. David 
Cameron instava a 
mantenir unides la 
«família de nacions· 
del Regne Unit

Si, des de tots els 
nivells: el Tribunal 
Constitucional, el 
Suprem, el Govern, 
etc. Els líders, els 
mitjans de 
comunicació, els 
tertulians tracten de 
colpistes els 
independentistes. 

Si, els activistes kurds
són considerats 
terroristes, tant si 
formen part de les 
guerrilles del PKK, 
com si són 
sindicalistes o 
defensors dels drets 
humans

Hi ha presos polítics per 
intentar exercir el dret a 
l’autodeterminació?

No. La justícia és una 
competència 
exclusiva d’Escòcia i 
és impensable que 
detinguessin dirigents
electes o líders socials
per organitzar un 
referèndum.

Sí, els presidents 
d’Òmnium i l’ANC, 
mig govern de la 
Generalitat i la 
Presidenta del 
Parlament han estat 
condemnats  a 100 
anys de presó. L’altra 
meitat del govern és a
l’exili. Hi ha desenes 
d’acusats pendents de 
judici, als que s’han 
sumat desenes les 
darreres setmanes. 

Si, hi ha uns 5.000 
presos polítics kurds, 
començant pel líder 
històric del PKK 
Abdullah Öcalan. 
També càrrecs electes 
com Sehahattin 
Demirtas o Figen 
Yusekdag. Igualment 
alcaldes i regidors són
empresonats de 
manera periòdica. 

S’han tancat mitjans de 
comunicació o pàgines 
web per ser 
independentistes?

No, és impensable i 
provocaria una forta 
contestació de 
l’opinió pública

Si, tant abans de l’u 
d’octubre de 2017, 
com ara a Tsunami 
democràtic, acusat de 
terrorisme sense cap 
atemptat

Si, és habitual. A més 
hi ha desenes de 
periodistes a la presó i
a l’exili.


