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Manifest en suport al Referèndum i l'autodeterminació
No existeix llibertat individual sense llibertat dels pobles.

Degut als fets ocorreguts al nostre país aquests darrers dies, la comunitat d'ubuntaires en català 
condemnem qualsevol acte de censura ja sigui pel tancament de pàgines web, les detencions, 
irrupcions en diaris i mitjans de comunicació, els escorcolls d'impremtes, el control del correu,

Manifestem:

1. Que el fet d'utilitzar algunes de les operadores troncals de telecomunicacions per impedir l'accés 
a informació de pàgines webs que es troben fora de l'estat i per tant lluny del seu abast per tancar-
les, atempta greument contra la neutralitat de la xarxa doncs creiem que aquesta per disseny, des de 
la seva creació, flueix de manera lliure, sense discriminacions en relació a l'origen, destí, protocol o 
contingut, i així ha de seguir per garantir la igualtat i les llibertats de tothom.

2. Són especialment greus la detenció de Pep Masoliver, director de sistemes de la fundació 
puntCAT, així com l'intent de traslladar a la fundació la càrrega de fer de censors en obligar-los a 
exercir una monitorització del contingut de tots els dominis .cat.

3. Trobem preocupants i irregulars les detencions a persones particulars, activistes i companys de 
professió, acusant-los entre altres coses de malversació o amb models de denúncia per narcotràfic, 
pel sol fet de copiar o difondre mitjans d'accés alternatius a les webs amb informació sobre el 
referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre.

4. A favor de la Llibertat d'expressió i dels Drets Humans.

5. Per una Internet Lliure i neutral.

6. Estem en desacord amb les accions empreses cap a la fundació puntCAT.

7. la nostra solidaritat i suport a la resta de detinguts, citats i investigats.

8. Que l'única solució democràtica és consultar l'opinió en referèndum i animem tothom a votar a 
favor de la llibertat i la democràcia.

a 27 de setembre del 2017
Comunitat d'usuaris d'Ubuntu en català


