PROU D’ESTATUTS!
Les Assembees de Joves per

l’AUTODETERMINACIÓ
Ja fa 30 anys que l’esquerra independentista i el jovent català estem denunciant el pacte de la Transició, un Estatut al servei de
Madrid i l’aprovació d’una Constitució monàrquica i espanyolista. Són més de 30 anys al carrer exigint un nou procés constituent
i democràtic que parteixi de les aportacions de les classes populars catalanes. Mentrestant, els partits polítics amb representació
parlamentària als Països Catalans han lloat els pactes de 1979, la Constitució espanyola i la resta de pactes autonòmics al nostre
territori. Però la lluita i la conscienciació de la població més afectada per les injustícies dels Estats capitalistes espanyol i francès han
aconseguit mobilitzar contínuament la societat catalana, en defensa dels seus drets, tant a nivell de reconeixement nacional com
d’exigència dels drets dels immigrants, de les dones, dels i les treballadores, dels joves i de totes les capes populars del país.
La classe política dels diferents indrets dels Països Catalans no ha vist més remei que renovar el seu discurs i reconèixer la necessitat
d’un nou procés. Així, s’ha encetat el debat de la renovació estatutària que tantes esperances ha donat al jovent i a la població
del nostre país. El 30 de setembre, el Parlament principatí aprovava un nou Estatut que, sens dubte, millorava les condicions
comercials, administratives i d’autonomia per les classes benestants catalanes, posseïdores del sòl urbà, executores de les grans
infrastructures, beneficiàries de la mà d’obra il·legal i de les condicions laborals precàries que patim. Però com ja és habitual en
la política catalana, l’estira i arronsa amb els interessos econòmics de Madrid ha donat lloc a una retallada considerable de tots
els fruits que en pretenia treure la burgesia local. Ara, aprovat al Parlament, retallat a Madrid i amb la previsió de presentar-lo a
refrèndum el pròxim 18 de juny, el jovent català i d’esquerres volem donar a conèixer el perquè cal anar a votar No i perquè cal
seguir sortint a al carrer. Fem un pas valent i diguem la veritat sobre què és aquest Estatut, sense caure en la banalitat possibilista
d’aferrar-nos al 30 de setembre. Perquè ni l’un ni l’altre representen els interessos del nostre país.

10 RAONS PER DIR NO A L’ESTAUT
Perquè l’Estatut nega la territorialitat, la identitat i la realitat
dels Països Catalans.
Perquè perpetua l’actual model autonòmic, constitucional
i monàrquic fruit del pacte que 30 anys enrere va reforçar
la divisió del nostre poble sota la màscara de la democràcia
liberal.
Perquè no donarà lloc a cap avenç significatiu pel que fa el
benestar del jovent i de la població treballadora.
Perquè no hi ha cap llei o apartat que reguli o pretengui avançar
en una millora pel que fa la regularització del jovent nouvingut
dels països més depauperats del planeta.
Perquè el futur de la nostra llengua seguirà en mans dels
interessos econòmics de les multinacionals de la comunicació
que operen al nostre país.
Perquè tampoc s’avança en l’assoliment del dret a una educació
catalana, laica, popular i de qualitat al servei de l’estudiant i del
seu aprenentatge integral.

Perquè l’Estatut no preveu cap política d’igualtat home-dona
i entre les diferents opcions sexuals, ni cap mesura que
combati l’actual model patriarcal i totes les seves expressions
socials, com la publicitat sexista, les desigualtat al món laboral,
el reconeixement de tasques no remunerades atribuïdes a les
dones o l’atenció a moltes necessitats primàries d’aquestes.
Perquè el dret habitatge digne seguirà considerant-se un luxe
al qual només podran accedir-hi els i les joves benestants o que
tinguin la sort de recaptar alguna de les engrunes que el nostre
govern atorga en forma de subvenció o d’habitatge protegit.
Perquè l’apropiació i okupació de vivendes abandonades i en
desús seguirà penalitzant-se i criminalitzant-se, mentre a milers
de joves se’ls neguen espais alternatius d’oci no consumista així
com la possibilitat d’emancipar-se.
Perquè amb el Nou Estatut del Principat, el futur del nostre
territori i del patrimoni natural català seguirà en mans de
la lliure decisió de les multinacionals i dels interessos supraestatals. Ni la MAT ni el TAV seran replantejats ni la població
catalana afectada serà més escoltada.

En definitiva, perquè totes les dones, tot el jovent, tota la població immigrada, tots i totes les precàries i treballadores de la
indústria i del camp som les que quedem fora d’aquest Estatut. Perquè dintre dels Estats espanyol i francès el nostre país no té cap
futur. Amb aquest Estatut no ens aturaran ni ens callaran. Diguem No a un Estatut elitista, patriarcal i regionalista.

DIGUEM NO A UN ESTATUT ELITISTA, PATRIARCAL I REGIONALISTA
SENSE AUTODETERMINACIÓ NO HI HA DEMOCRÀCIA

PAÏSOS CATALANS, INDEPENDÈNCIA I SOCIALISME

