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Gaudi és egy katalán képviselõ, Jordi Xucla felszólalása a spanyol nagykövetség elõtti
tüntetésen
2017. október 25.

A Székelyek Világszövetsége (SZVSZ) 2017. október 19-én a katalán függetlenség mellett szervezett szolidaritási
megmozdulást Budapesten a Spanyol Nagykövetsége elõtt. A felszólalók között volt dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd és egy
katalán képviselõ, Jordi Xuclá, aki 4 éven képviselõtársa volt az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésében a nemzeti
jogvédõnek A katalán képviselõ telefonon szólalt fel, beszédében a magyar és székely nemzet iránti szolidaritását
fejezte ki és egyúttal kifejtette érveit a katalán nemzet függetlensége és önrendelkezési törekvéseinek jogossága
mellett.

A SZVSZ részérõl Csibi Barna és Csíki László szólaltak fel. Csibi Barna a székely függetlenségi törekvések és a katalán
függetlenségi törekvések közötti hasonlóságot és a jogi alapot magyarázta el a megjelenteknek.

Csíki László, az SZVSZ alapító tagja rámutatott: "Nem akarunk az elnyomó oláh néppel egy országban élni, nem
kívánunk beolvadni a román népbe és nem akarjuk használni sem az õk nyelvüket. Mit kívánunk katalán
barátainknak? Teljes függetlenséget és azt hogy majd gondoljanak ránk székelyekre is mert ha most egy kicsit lassan
is de haladunk elõre az önrendelkezésünk elérésében. Az Isten óvja és segítse a független Katalóniát és segítsen minket is a
jó Isten a céljaink elérésében. Kedves barátaink kiállítsuk együtt : Vivá Catalunyá! Önrendelkezést!"

A teljes tüntetés felvétele itt tekinthetõ meg

A katalán önrendelkezés szuper-expressze képes lehet akár a székely önrendelkezést is átvinni a gyalázatos
trianoni status quo masszív falain. Nem szabad lemaradni róla. A katalán önrendelkezést eltiporni kívánó önkény és rendõri
brutalitás pedig teljességgel elfogadhatatlan.

A katalánok egyre élesedõ függetlenségi küzdelme kapcsán megosztottság mutatkozik a hazafias oldalon annak
megítélése tárgyában, hogy vajon a 7.5 milliós katalán nép önrendelkezési törekvései a szétdarabolt nemzetünk
szempontjából elõremutató vagy nem.

Kétszer jártam Katalóniában az elmúlt években és személyesen tapasztaltam meg a katalánok tudatosságát és
elkötelezõdését a függetlenség mellett, akik a spanyol GDP 20 %-át termelik, de a megtermelt GDP kb 10-11 %-át le kell
adják a spanyol központi kormányzatnak, ebbõl is elegük van.

Közel 40 év Franco elnyomás után nem véletlen, hogy a katalán függetlenségi mozgalom részben baloldali és
liberális színezetû, de ettõl még tény, hogy hatalmas hazafias népmozgalmi erõ áll a már 100 éve tudatosan
tervezett függetlenségi törekvések mögött.

Jártam a katalán parlamentben egy akkori katalán képviselõtársam Jordi Xucla meghívására, ahol elmondták: az
ottani pártok között a különbség legfeljebb a függetlenség idõpontjában van.

Sok összefüggést meg lehet érteni az alábbi beszélgetésbõl (Katalónia lesz Európa új állama? A katalán önrendelkezési
küzdelem tanulságai magyar szemmel) , amelyet 2012-ben folytattam katalán képviselõtársammal az Európa Tanács
Parlamenti Közgyûlésének strasbourgi épületében. Jordi akkor szépen részletesen elmagyarázta a hátteret és
motivációkat és pontosan megjósolta, hogy milyen lépésekkel haladnak a függetlenség felé. Rokonszenvérõl és
szolidaritásáról biztosította az elcsatolt magyar területeken élõ magyar közösségek önrendelkezési törekvéseit és
szervezeteiknek egységes álláspontot és határozott fellépést javasolt, kiemelve: az önrendelkezés elképzelhetetlen
az azzal élni kívánó nemzeti közösség tagjainak masszív azonosságtudata nélkül. Strasbourgi beszélgetésem Jordi Xucla
katalán képviselõvel az Európa Tanácsban a katalán és magyar-székely önrendelkezési törekvésekrõl (2012. október 4.)
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