Declaració de l’assemblea de Moviments Socials en el
marc del FSCat 2014.
En el marc del Fòrum Social Català en la seva quarta
edició, els moviments socials de Catalunya hem
celebrat una assemblea que vol reflectir els debats
que s’han donat durant el Fòrum i que reflecteixen
les lluites socials i laborals actuals.
Aquesta declaració té la voluntat afegida de marcar
un full de ruta en forma de compromisos del conjunt dels moviments socials
catalans, amb un calendari de mobilitzacions on volem mostrar la nostra
voluntat d’unitat davant les polítiques austericides que estan portant a la
majoria de la població a unes condicions de vida indignes.
La caiguda d’un dels majors bancs d’inversió mundials al setembre del 2008
va ser considerada la pistonada inicial d’una crisi sistèmica sense
precedents des del crack financer del 29. Una crisi que ens ha portat a una
situació límit, on l’atur, la precarietat laboral i social, la pobresa i la repressió
són la conseqüència d’unes salvatges polítiques d’austeritat, aplicades en
detriment d’una majoria social que veu dia a dia minvades les seves
condicions de vida en forma de retallades socials.
A això cal afegir l’increment i l’aplicació de mesures cada vegada més
repressives en les mobilitzacions contra la crisi, i que tenen el seu efecte més
antidemocràtic en la llei “mordassa” que està a punt d’aprovar-se. Polítiques
que aboquen a la pobresa i exclusió als col·lectius més vulnerables.
Polítiques que van acompanyades d’una criminalització de la protesta social
sense precedents des dels obscurs temps del franquisme.
Aquesta situació límit ha portat als moviments socials a plantejar lluites en
clau de resistència i desobediència, però també fent propostes de
participació ciutadana, de democràcia directa i proposant alternatives al
sistema capitalista neoliberal.
Som moviments en contra del pagament del deute, per l’aturament dels
desnonaments, per la implantació d’una renda garantida, en defensa dels
drets laborals, per la defensa de la sanitat pública, de l’educació pública i de
qüalitat, per l’impuls de l’economia solidaria, per una banca ètica, pels drets
de les dones al seu propi cos, per la lliure circulació de les persones, per
polítiques que respectin el territori i la sostenibilitat del planeta, pel dret a
decidir en les opcions polítiques, socials i econòmiques del poble de
Catalunya.

Estem davant d’un fi de cicle, necessitem un trencament amb l’actual statu
quo i apostem per obrir un veritable procés de construcció de païs entre
totes i tots. Un procés on totes les sensibilitats amb voluntat de
transformació es vegin reflectides, fent-ho des de baix, des de les clases
populars, amb els moviments socials, cap a un model de al servei de la
majoria del poble.
Cal treballar en la resistència però també en les propostes i aliances amb els
nostres veïns i veïnes del sud d’Europa, i amb tots els pobles oprimits del
món. Una sortida en clau internacionalista que ens permeti conjugar les
nostres demandes democràtiques i socials de país realitzades en l’ambit
local, amb la lluita global que treballa per un canvi de sistema.
Els moviments socials catalans presents al Fòrum Social Català estem
disposats a resistir, a desobeir, a apropiar-nos de la democràcia, a
construir alternatives polítiques, socials i econòmiques al capitalisme,
cap a un model social, solidari, antipatriarcal i internacionalista. Un
altre món es possible i ja l’estem construint.
Barcelona 13 d’Abril del 2014.

