
             L'ORGANITZACIÓ PER L'ALLIBERAMENT DE CATALUNYA (OAC) 
 
                             DECLARA, DENUNCIA, ANUNCIA I SOL·LICITA 
 
Declara que, té l'objectiu d'alliberar Catalunya i el poble català de la tirania que exerceix sobre ell 
principalment el Regne d'Espanya i en la part pertinent la República francesa. 
Denuncia que Espanya i França han signat les lleis, tractats i protocols, que fan referència al dret 
d'autodeterminació dels pobles, però les incompleixen sistemàticament contra el poble català. 
 
Atès que el dret dels pobles a la seva autodeterminació és reconegut pels tractats, lleis i protocols de 
l'Organització de les Nacions Unides (ONU) i ho reconeix en la seva Declaració de Drets Humans; 
 
Atès que tota nació i tot poble té dret a les seves llibertats nacionals i a gestionar els seus recursos; 
 
Atès que la pau al món es basa en el respecte a la llibertat de cada un dels pobles que hi conviuen; 
 
Atès que, des de fa més de tres segles, el poble català es troba sotmès a una situació d'ocupació 
militar, per part dels governs que hi mantenen tropes dels seus exèrcits i policia; 
 
Atès que el nostre poble ha estat agredit en repetides ocasions i amb extrema violència, 
empresonant, torturant i executant o obligant a exiliar-se als nostres ciutadans; 
 
Atès que el Regne d'Espanya va cedir la part annexada a França sense el consentiment dels legítims 
representants del poble català i va afirmar, per boca del seu Rei i en document oficial, que annexava 
els nostres territoris als de Castella i els altres seus reialmes per: “Dret de Conquesta”; 
 
Atès que aquest dret ha prescrit i no s'ajusta a cap llei actualment vigent; 
 
Atès que Espanya i França practiquen una política de persecució, actualment encoberta, però en 
altres moments amb tota cruesa i sempre persistent de la nostra llengua i cultura, amb un evident 
objectiu d'assimilació i aniquilació i per tant de genocidi cultural i identitari; 
 
Atès que els ocupants practiquen una política constant i ininterrompuda d'espoli econòmic amb 
abusives i discriminatòries mesures sobre els nostres ciutadans respecte dels seus; 
 
Atès que els ocupants han espoliat a voluntat el nostre país de valors artístics i patrimonials. 
 
Atès que el nostre país reuneix totes les condicions per ser considerat una nació, perquè té llengua, 
cultura i història pròpies; 
 
Atès que el nostre país, Catalunya, ja era una Nació organitzada amb un Estat des de molts segles 
abans que existís el Regne d'Espanya i va ser obligada a rendir els seus territoris per exèrcits 
estrangers; 
 
Declarem ser una Nació ocupada. 
Denunciem aquesta flagrant injustícia i incompliment dels tractats, lleis i protocols de l'ONU pel 
que fa als drets humans i en conseqüència als drets dels pobles. 
Anunciem la nostra intenció de recuperar l'Estat Català lliure i democràtic amb la major brevetat, 
seguint la legalitat establerta per l'ONU i pels mitjans més pacífics possibles, per afegir-nos a les 
Nacions Lliures del Món reconegudes per l'Organització de les Nacions Unides. 
Demanem a l'OHCHR i a l'ONU el reconeixement de la nostra situació i en sol·licitem l'empara. 


