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FSCat 2014: Desobediència, democràcia i
alternatives

El Fòrum Social Català, que s’ha celebrat els 11, 12 i 13 d’abril d’enguany, ha estat un
altre cop un espai de trobada, de reflexió, d'anàlisi, de formació i de confluència dels
moviments socials catalans. Més d'un miler de persones, 125 entitats, col·lectius i
moviments, han participat a 72 tallers, conferències, taules redones, seminaris i
assemblees en torn a tres eixos temàtics: un sobre desobediències, resistències i
crítiques al sistema capitalista neoliberal i a les estructures antidemocràtiques que
el dirigeixen; un altre sobre la constitució de sobiranies i la construcció de
democràcies que obrin el camí cap a l'emancipació social i política; i un tercer eix on
s'han mostrat una diversitat d'experiències alternatives que ja estan construint un
altre món possible.

A l'FSCat hem proclamat el nostre dret a desobeir. Perquè no tenim l'obligació
d'acceptar lleis injustes, que vulneren els drets més fonamentals de les persones.
Perquè tenim el dret a reclamar el respecte a la nostra dignitat, perquè tenim el
deure de lluitar pels drets de les persones més desfavorides i excloses de la nostra
societat. Cal desobediència civil davant el dèficit democràtic actual, tenim dret a
decidir. La desobediència és una eina per garantir el dret a decidir sobre tots els
aspectes de les nostres vides, polítics, socials, i també del nostre cos.

Desobeïm la llei de l'avortament, les dones tenen el dret a decidir sobre el seu cos.
Cal una desobediència crítica a la societat patriarcal, la revolució serà feminista o no
serà. Desobeïm una llei de seguretat ciutadana que suposarà la privatització de les
eines de repressió ciutadana, desobeïm la llei d'estrangeria, les persones migrades
no són culpables, són víctimes del sistema. Desobeïm la llei d'educació, exigim que
la nostra llengua sigui utilitzada amb normalitat a tots els territoris de parla
catalana. Fem la nostra pròpia llei d’educació, tenim dret a decidir com volem que
sigui l'educació a Catalunya.

Al FSCat instem a la resistència front a l'enèsima ofensiva neoliberal de l'1% contra
el 99%. Resistim contra la privatització de l'educació, de la sanitat, de la seguretat,
de l'aigua, de l'energia i de tots els serveis bàsics. No acceptem l'exclusió sanitària
de cap persona, instem a la lluita pel dret a la salut a usuaris i treballadores del

sistema sanitari. No acceptem l'exclusió de les persones sense feina, no tolerem
l'exclusió de les persones immigrades. Resistim contra els desnonaments, lluitem
contra les desigualtats. Denunciem el feixisme i la xenofòbia.

Denunciem la perversitat de la banca, els seus abusos, els seus enganys i les seves
inversions que vulneren els drets humans i que promouen l'armamentisme.
Denunciem les guerres i als que es beneficien de la violència armada. El negoci de la
guerra sempre beneficia els mateixos, desobeïm la guerra, diguem una vegada més
no a la guerra. Denunciem el deute il·legítim, fruit de la corrupció i una pèssima
gestió, un deute que no pagarem, perquè no és deute nostre, perquè no som
nosaltres els que l'hem generat. Desobeïm el deute extern, resistim a les polítiques
de les institucions internacionals, que ens imposen una agenda neoliberal.

En la crisis política i econòmica actual cal una reflexió que provingui de la gent
normal i corrent, amb eines per canalitzar totes les propostes de la ciutadania.
L’esquerra, els moviments socials transformadors tenen un paper clau en el procés
sobiranista però no només polític, sinó també econòmic i social. Necessitem
compromisos polítics que reconeguin i respectin els drets humans. No acceptem
més traïcions dels partits polítics a la nostra sobirania, no acceptarem el mercadeig
de les voluntats populars.

Hem de construir socialment una constitució de manera col·laborativa, amb
participació directa de la ciutadania. Perquè cal un canvi en les regles de joc actual,
cal un increment del control social de les institucions, calen més assemblees
populars.

Cal trencar amb l’opacitat de les administracions i promoure auditories ciutadanes.
Demanem una veritable responsabilitat social en organitzacions, empreses i
administracions. Acabem amb la precarietat econòmica, laboral i l'increment de les
desigualtats. Necessitem ja una renda garantida ciutadana.

Reclamem una política fiscal realment progressiva, on paguin més els que més
tenen. Acabem amb els oligopolis d’aigua i energia, eliminem els paradisos fiscals.
Trenquem amb les polítiques d’austeritat imposades des d'Europa, amb mesures
d’austeritat que socialitzen el deute públic i privat. L’euro beneficia als països rics
d'Europa, cal trencar les regles de joc amb Europa. Sortim de l'euro per acabar amb
l’austeritat imposada als més vulnerables de la societat.

No ens cal un exèrcit català, cal canviar el paradigma de seguretat, passem d'una
fal·laç seguretat militar a la seguretat humana. Alliberen-mos de la violència,
acabem amb la violència estructural. La noviolència no és passivitat, utilitzem la
noviolència com a estratègia per demanar un canvi sociopolític.

La crítica al sistema global, a lo macro, ens mou a realitzar els canvis locals. És en el
nostre àmbit més proper on ja estem construint alternatives al capitalisme, on
estem desenvolupant projectes comunitaris democràtics, sense oblidar que el
veritable canvi ha de ser alhora local i global. Tenim el consum responsable,
l'economia col·laborativa, les economies naturals... contra els sistemes de mercat
existents, contra el capitalisme neoliberal. Ocupem habitatges si no els tenim, no
paguem els impostos destinats a despeses que rebutgem i desviem aquests recursos
cap a inversions socials. Tenim la banca ètica, cooperatives d'energia,
d'assegurances ètiques, de consum solidari. Aquestes i moltes altres propostes
d'experiències alternatives locals estan transformant casa nostra, estan canviant el
món.

Hem de continuar lluitant per la dignitat. Moviments socials de base, sindicats,
organitzacions i col·lectius hem d'anar de la ma i protestar, ocupar i apropiar-nos
del carrer, dels espais de treball, de les oficines d'atur, amb propostes de lluita local
i global. Amb accions directes, amb objectius concrets. Construïm una política, una
economia i tota una societat on el centre sigui la persona i el respecte per la natura.

Ja hi ha un altre món que funciona. Cada cop som més les que incorporem a la
nostra vida quotidiana les actituds i valors d'un món no capitalista. Aprofitem la
crisi del capitalisme per construir una alternativa al sistema. Desobeïm, resistim,
denunciem, proposem, compartim l’esperança, i no deixem de lluitar i perseverar.
Un altre món és possible i ja l'estem construint.

A Barcelona, el 12 d’abril de 2014.

