DECLARACIÓ DE L’ASSEMBLEA DE MOVIMENTS SOCIALS DE CATALUNYA (FSCat 2010)
En el marc del II Fòrum Social Català, els moviments socials de Catalunya ens hem reunit a Barcelona, en uns
moments en què la crisi global capitalista ens colpeix amb força, generant un augment de l’atur, la pobresa,
les desigualtats i la repressió, sense precedents en les darreres dècades.
Davant d’aquesta situació, denunciem les polítiques dels governs i de les institucions internacionals,
encaminades a recolzar i enfortir el sistema capitalista i patriarcal, responsable de la crisi, a socialitzar les
pèrdues i augmentar l’explotació de la majoria de les persones i dels pobles per part d’una minoria que
posseeix el poder econòmic mundial. Ens neguem a acceptar que els responsables d’aquesta crisi en surtin
beneficiats, mentre que es consolida un sistema que mercantilitza tots els aspectes de la nostra vida.
Durant aquest primer semestre de 2010, la UE està presidida per l’estat espanyol i es pretén adoptar decisions
importants, per desenvolupar el Tractat de Lisboa. Aquest Tractat, que manté en essència el contingut de la
Constitució europea rebutjat per diferents referèndums, ha estat aprovat sense debat ni coneixement de la
immensa majoria de la població europea, demostrant un cop més el caràcter antidemocràtic del procés de
construcció política de la UE.
Com si res no hagués succeït en aquest darrer any, els governs europeus continuen basant el futur de la UE en
les polítiques neoliberals i neocolonials. El Tractat de Lisboa consolida el lliure mercat i la competència com
a l’element essencial de la política econòmica, al mateix temps que força la privatització dels serveis públics i
de les pensions, precaritza el treball i incrementa la pobresa, afavorint l’acumulació de la riquesa en mans
d’una minoria. Aquestes polítiques consoliden un sistema basat en l’explotació de les persones i la natura, que
manté la injustícia climàtica, la desigualtat entre homes i dones, nega l’accés a un habitatge digne, alimenta la
xenofòbia i el racisme, nega els drets dels pobles i provoca conflictes i guerres per motius econòmics.
Però nosaltres sabem que aquesta crisi ha estat provocada pel sistema capitalista i que no té sortida des de dins
del propi sistema. Volem un canvi de sistema, que garanteixi els drets i les llibertats individuals i col·lectives,
i que posi l’economia al servei de les persones, amb un model productiu destinat a satisfer les necessitats
socials i respectuós amb la natura. Volem una democràcia econòmica social i solidària, sota el principi de la
sobirania alimentària dels pobles. Volem una Catalunya en un món sense pobresa ni exclusió, amb ocupació
estable i salaris dignes, amb serveis públics universals, gratuïts i de qualitat, amb plena igualtat entre dones i
homes, on el treball reproductiu sigui compartit per tots i totes, sense discriminació per motius de nacionalitat,
ètnia o orientació sexual, sense nuclears ni transgènics, on la desmilitarització, la pau i la solidaritat entre els
pobles sigui una realitat.
Sabem que, per aconseguir aquests objectius i canviar les polítiques neoliberals de la UE, és necessària la
mobilització social. Per això, fem una crida a organitzar una àmplia mobilització contra l’Europa del Capital,
la Crisi i la Guerra, al llarg d’aquest semestre durant la presidència espanyola de la UE. En concret, cridem a
organitzar una important mobilització els dies 4, 5, 6 i 7 de juny, durant la cimera de caps d’estat de la UE i
dels països del Mediterrani, que tindrà lloc a Barcelona. També cridem a preparar les mobilitzacions de l’1 de
Maig contra l’Europa del Capital, i a donar suport actiu a les convocatòries del 8 de Març, Dia de les dones.
També convidem a participar en les mobilitzacions que es faran a Madrid els dies 17 i 18 de maig, amb motiu
de la cimera de caps d’estat UE-Amèrica Llatina.
Per preparar aquestes mobilitzacions cridem a participar a l’Assemblea que tindrà lloc el proper dia 13 de
febrer, a les 10 hores, a l’ateneu la torna, carrer Sant Pere Màrtir nún. 37 de Barcelona.
Perquè no volem deixar el nostre futur en les mateixes mans de qui ens ha conduït a aquesta situació, ens hem
de mobilitzar.
ENFRONT DE L’EUROPA DEL CAPITAL, LA CRISI I LA GUERRA
DEFENSAREM L’EUROPA SOCIAL, DELS POBLES I DE LA PAU

Barcelona, gener 2010

CAMPANYA / XARXA /
PLATAFORMA/…
Coordinadora Anti cementiri
nuclear
Plataforma Aturem la Guerra

LEMA/TEMA

Lo sbarco

Vaixell cap a Gènova, recolzament
lluites a Italia: contra el TAV, contra
bases nortamericanes, pont entre
Sicília i Calàbria, immigració,
nuclears.
Pels drets de tothom (24h de vaga de
consum: no comprar, no menjar)
II Marxa contra l’atur i per una
ocupació digna
Adhesió a la Campanya
BDS/Declaració del Caire
Xarxa temàtica

Papers per tothom
Atur en precarietat
Palestina
Tallers habitatge (afectats:
mobbing, mov veïnals,
hipoteques,…)
Palestina
Altraitalia
Pel Dret a l’Avortament Lliure i
gratuit I com. 8 de març
Ass. Contra augment impostos
(sant vicenç)
Ensenyament
El Clima no Està en venda
Arbre de la Pau
Estudiants 18M
Aliança per la Sobirania
Alimentària dels Pobles
CTA (Central de Trabajadores de
Argentina)
Ass. Bolivariana
Papers per Tothom
Campanya contra l’Europa del
Capital, la Crisi i la Guerra

Cementeri Nuclear Ascó/energies
nuclears
Tropes fora d’Afganistan

Congrés per recuperar memòria
Reforçar 8 de marc: oberta totes les
dones (dij. Ca la dona 18:30)
7 de març convocatori antiavortament
Enviar recolzament als companys
encausats (a través d’emails a
l’alcaldessa I el tinent d’alcalde)
Estar a l’agüait a calendari de
mobilitzacions (defensa escola
pública)
Coordinació lluites territorials
Posicionament sobre desocupacions
Jornada de lluita camperola

Impactes ETN a AL
11 del Raval: Plataforma per tenir
reunió
Cimera Euromediterrània

DATA

13-20 febrer: difusió
20 març: dia de mobilització
al carrer (concentraciómanifestació)
25 de juny

1 de març

1era reunió de coordinació:
20 febrer a les 16h seu
Ass.Veïns Esq. Eix. (BCN)

Contramobilització el dia 7.

16 de Febrer a Sodepau

17 d’abril: pel dret dels
pobles a la sobirania
alimentària

Cimera UE-AL: 14-16 maig,
contra cimera i TPP.

4,5,6,7 juny

