Casa del Tíbet

V Marxa Internacional per la Llibertat de les minories dels
pobles i dels oprimits

La Fundació Casa del Tibet recolza aquesta marxa i convida a tots els amics i defensors dels drets
humans a participar d'aquesta manifestació ciutadana a favor de les minories i dels pobles
oprimits. Us hi esperem el dissabte 13 d'octubre a les 15h per sortir des de la Fundació Casa del
Tibet cap a la Plaça de Sant Jaume.
Comptem amb la vostra important presència! (Descarregar PDF fulletó)
BARCELONA, BERLÍN, BRUSSEL·LES, PARÍS i ROMA
L'Associació de cultura liberal Società LIBERA, independent i sense afiliació política, des de fa temps dirigeix la
seva activitat cap a iniciatives l'objectiu és exaltar la salvaguarda del principi de llibertat, entesa com a dret
individual i d'autodeterminació dels pobles.
Società Libera, coherent amb la seva concepció del liberalisme que li reconeix supremacia i importància a la
persona i els seus drets naturals, fa cinc anys promovent en la Marxa Internacional per la Llibertat, manifestació
silenciosa dirigida a mobilitzar la opinió pública en defensa de la llibertat de les minories ètniques i dels pobles
oprimits.
Devant de la situació dels drets humans, considera que ja no arriba expressar solidaritat genèrica i manifestar per
separat i per situacions individuals.

Ja és hora que les places d'Europa s'omplin de gent conscient. Ja és hora que el Occident es sacsegi i mobilitzi de

manera efectiva l'interès i les consciències sobre les condicions de centenars de milions d'homes. Ja és hora que
se'ls exigeixi a Europa i a els organismes supranacionals que prenguin posició en defensa de les minories.
Ja és hora que Europa estableixi la Jornada Europea per la Llibertat de les Minories i els Pobles oprimits.

Amb aquests propòsits Società Libera appel·la a la gent d'Europa, a les comunitats de les Minories i dels Pobles
oprimits i als òrgans d'informació perquè surti un moviment de mobilització extens i unitari, capaç d'entendre que
la defensa dels
Drets Humans és una prioritat internacional.
CINC CIUTATS UNIDES PER A LA DEFENSA DELS DRETS HUMANS

