
                                                                         
 
                 ORGANITZACIÓ PER L'ALLIBERAMENT DE CATALUNYA (OAC) 
 
                                                          PRESENTACIÓ 
 
L'Organització per l'Alliberament de Catalunya (OAC) es defineix com a moviment d'alliberament 
nacional de la Nació Catalana i es presenta davant l'Organització de les Nacions Unides (ONU). 
 
Catalunya és una nació ocupada militarment des de fa més de tres segles per potències estrangeres, 
repetidament castigada, i reprimida amb extrema violència, quan ha volgut recuperar els seus Drets 
Nacionals i alliberar-se de l'ocupant. 
  
Catalunya es troba actualment dins d'un sistema autonòmic de règim comú, concedit per l'Estat (de 
les autonomies) espanyol, que és qui controla la major part dels territoris catalans, els tutela i hi 
imposa els seus criteris i autoritat a la seva conveniència i interès. 
A la part controlada per l'Estat francès, ni tant sols es concedeix un reconeixement regional. 
 
Els ocupants mantenen tropes i policia a tots els territoris i continuen imposant la seva llengua 
(castellana o francesa) en detriment de la pròpia de Catalunya: el català, amb l'evident voluntat de 
substituir-la i així completar l'assimilació del poble català i el genocidi de la seva cultura i identitat. 
 
L'1 d'octubre del 2017 es va celebrar un referèndum d'autodeterminació als territoris (no amputats) 
del Principat de Catalunya, amb un resultat inapel·lable (més del 90%) a favor de la independència 
de la Nació, tot i l'oposició de l'Estat espanyol i les seves forces policials que van actuar amb 
violència desproporcionada contra els votants indefensos. 
 
Els representants autonòmics dels territoris colonitzats per l'Estat espanyol van ignorar la voluntat 
popular expressada al referèndum de declarar la independència. 
Van fer un simulacre de declaració d'independència per enganyar el poble i van abandonar les seves 
funcions. Tot seguit van acceptar les eleccions convocades il·legalment per l'Estat espanyol. 
Aquestes accions els ha desligitimat totalment com a representants democràtics del poble català i ja 
no els podem reconèixer com a tals. 
Es limiten a reclamar diàleg i democràcia, amb criteris exclusivament econòmics, sense qüestionar 
l'ocupació i el colonialisme. 
La seva actitud és de submissió i col·laboració amb els ocupants. 
Han demostrat repetidament la seva manca de voluntat per alliberar Catalunya. 
 
La situació de l'Estat Català, ara ocupat militarment en tots els seus territoris, és una injustícia que 
contradiu el dret dels pobles a gaudir de l'autogovern i les llibertats nacionals definit per l'ONU. 
Hi ha casos semblants, amb variats graus i casuística, d'altres territoris i nacions ocupades d'Europa. 
Podríem citar, en diferents Estats Nació, casos com el del Vènet, Flandes o Còrcega. 
 
Aquesta flagrant injustícia, que vulnera la Carta dels Drets Humans, proclamats i defensats per 
l'ONU, és la que exposem davant d'aquest Alt Comissionat pels Drets Humans de les Nacions 
Unides (OHCHR) i del Comitè Especial de Descolonització. 
Per a resoldre-la anunciem la fundació de l'OAC i en funció de les vostres lleis, tractats i protocols 
demanem el reconeixement del Comissionat, del Comitè i de la Presidència de l'ONU. 


