Wij
steunen de
Catalaanse politieke
gevangenen.

#VlaamseGroeten: kruip in de pen voor Catalonië

Op het moment dat dit magazine in
druk gaat, spenderen acht Catalaanse
ministers en de leiders van twee Catalaanse
onafhankelijkheidsbewegingen, Jordi
Sànchez en Jordi Cuixart, hun dagen en
nachten nog in een Spaanse cel. Hun enige
‘misdaad’? Opkomen voor een onafhankelijk
Catalonië.
Voor de N-VA mag een politiek standpunt innemen nooit
een reden zijn om verkozenen van het volk achter de tralies te
zetten. Wij pleiten ervoor dat deze tien politieke gevangenen
snel weer op vrije voeten komen.

Toon uw solidariteit

Tot dat het geval is, kan u samen met ons deze politieke
gevangenen een hart onder de riem steken. Schrijf hen een
brief, met Vlaamse groeten. Laat weten dat u aan hen denkt.
Zeg hen dat ze niet alleen staan in hun strijd.
Op de achterzijde vindt u een voorbeeldbrief in het
Catalaans. Die kan u ondertekenen en verzenden naar
één van de tien opgesloten Catalanen. Hun naam en adres
vindt u hiernaast. Bent u het Catalaans machtig en wilt u
zelf in de pen kruipen, dan kan dat natuurlijk ook. Moedig
uw kinderen of kleinkinderen gerust aan om er een leuke
tekening bij te steken. Of stuur hen een warme kerstkaart
met de wensen die u in het kadertje op de achterzijde
terugvindt.

Schrijf uw brief
of kaart

Stuur een foto
ervan naar
vlaamsegroeten@n-va.be
of post hem op
sociale media
#VlaamseGroeten

Stop de brief of kaart in een
envelop en adresseer hem

Belangrijk!

Brieven die Europa wakker schudden

Hoe meer tamtam u maakt over deze actie, hoe luider u
de Catalanen steunt. Organiseer briefschrijfacties met uw
afdeling, uw vereniging of gewoon thuis, met uw vrienden
en familie.
Deel uw brief, foto’s of tekeningen op Facebook, Twitter of
Instagram. Gebruik daarbij de hashtag #VlaamseGroeten.
Neem zeker ook een leuke foto terwijl u de brief schrijft of
op de bus doet en deel die met ons via VlaamseGroeten@nva.be
Laat kortom aan iedereen weten dat de N-VA nooit zal
tolereren dat democratisch verkozen mensen in de cel
belanden omdat ze – geweldloos – opkomen voor meer
autonomie.

Noteer het adres
van de afzender
(anders wordt de brief tegengehouden)

Europe

Frankeer de
envelop voldoende
(postzegel Europe
max 50g.)

Hang deze poster aan uw raam en steun de Catalaanse politieke gevangenen.
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Dolors Bassa Coll
Centro Penitenciario
Madrid I, Mujeres
Ctra. Alcalá-Meco, km 4,5
E-28803 Alcalá de Henares, Madrid

Us desitgem força i valentia
per a l’Any Nou.

Jordi Cuixart i Navarro
Centro Penitenciario
Madrid V
Ctra. M-609 km 3,5
E-28791 Soto del Real, Madrid
Oriol Junqueras i Vies
Centro Penitenciario
Madrid VII
Ctra. M-241, km 5,750
E-28595 Estremera, Madrid
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Raül Romeva i Rueda
Centro Penitenciario
Madrid VII
Ctra. M-241, km 5,750
E-28595 Estremera, Madrid
Jordi Sànchez Picanyol
Centro Penitenciario
Madrid V
Ctra. M-609 km 3,5
E-28791 Soto del Real, Madrid
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Meritxell Borràs Solé
Centro Penitenciario
Madrid I, Mujeres
Ctra. Alcalá-Meco, km 4,5
E-28803 Alcalá de Henares, Madrid
Joaquim Forn Chiariello
Centro Penitenciario
Madrid VII
Ctra. M-241, km 5,750
E-28595 Estremera, Madrid
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Carles Mundó Blanch
Centro Penitenciario
Madrid VII
Ctra. M-241, km 5,750
E-28595 Estremera, Madrid
Josep Rull i Andreu
Centro Penitenciario
Madrid VII
Ctra. M-241, km 5,750
E-28595 Estremera, Madrid
Jordi Turull i Negre
Centro Penitenciario
Madrid VII
Ctra. M-241, km 5,750
E-28595 Estremera, Madrid
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Nederlandse vertaling
Benvolguts ..............................................,

Beste,

No ens coneixem personalment, però, tanmateix,
m’agradaria adreçar-vos unes paraules d’ànim.

Wij kennen elkaar niet persoonlijk, maar ik wil u toch
een hart onder de riem steken.

Em sap greu i em fa pena haver d’escriure-us mentre
sou a la presó. Sou allà a causa de la vostra opinió,
o més aviat perquè desitgeu sincerament executar el
mandat que us ha donat el vostre electorat i la majoria
del poble català.
Com a europeus, no podem acceptar que els greuges de
ciutadans pacífics s’hagin satisfet amb empresonament
i bastonades de la policia. L’empresonament d’opositors
polítics es fa ressò d’un passat fosc, i és sobretot en
aquest passat que aquest tipus d’injustícia hauria
de romandre. És evident que aquesta situació és
incompatible amb la nostra idea de democràcia, i està en
contradicció amb el que entenem que ha de ser un estat
constitucional.
Tanmateix, continuem esperant que Europa sigui
alguna cosa més que una sèrie de normatives i
directives. Concretament, Europa ha de ser una unió de
persones lliures, com també un campió inigualable de
valors democràtics.
Escric aquesta carta perquè no heu de creure que el
dolorós silenci dels líders europeus significa que esteu
sols. Molt al contrari, perquè en aquest dia tots sentim
que som catalans.
A Flandes i, en general, a Europa, hi ha moltes
persones que volem veure-us ràpidament alliberats
perquè pugueu tornar a abraçar a la vostra família i
amics. En realitat, això és el més important.
Si us plau, continueu amb els vostres esforços
per construir una Catalunya millor, més bonica i
democràtica. I, si us plau, no us rendiu.
Salutacions des de Flandes de
.............................................................

Het maakt ons kwaad en triest dat wij u moeten
schrijven in de gevangenis. U zit u daar om uw mening,
of omdat u het mandaat van uw kiezers en van de
meerderheid van het Catalaanse volk eerlijk hebt willen
uitvoeren.
Als Europeanen kunnen wij niet aanvaarden dat
de verzuchtingen van vreedzame burgers worden
beantwoord met tralies en de wapenstok. Het opsluiten
van politieke tegenstanders is een echo uit een donker
verleden, en in dat verleden moet het vooral blijven. Dit
is niet ons idee van democratie, niet ons idee van de
rechtsstaat.
Wij hopen nog altijd dat Europa méér is dan regeltjes
en richtlijnen. Europa moet een unie zijn van vrije
mensen, en de verdediger van democratische waarden
bij uitstek.
Deze brief schrijf ik u omdat het pijnlijke zwijgen van
de Europese leiders niet betekent dat u alleen bent.
Want wij voelen ons vandaag allen Catalanen.
In Vlaanderen en Europa zijn er veel mensen die
willen dat u snel weer vrij bent en dat u uw gezin
en uw vrienden weer kan omhelzen. Dat is het
allerbelangrijkste.
Bouw verder aan een mooier, beter en democratisch
Catalonië. En geef niet op.
Met Vlaamse groeten.

Eindejaarswensen in het Catalaans
Us desitgem força i valentia per a l’Any Nou.

Wij wensen u veel sterkte en moed in het nieuwe jaar.

I també per a l’Any Nou, si us plau, continueu
amb els vostres esforços per construir una
Catalunya millor, més bonica i democràtica.
Bouw ook in het nieuwe jaar verder aan een mooier,
beter en democratisch Catalonië.

Els millors desitjos per al 2018!
Beste wensen voor 2018!

