DAVANT LA REPRESSIÓ SENSE LÍMITS, TEIXIM RESPOSTA JUVENIL: ATUREM-LOS!
Estem vivint els moments més foscos de la democràcia des de la mort de Franco que fa patent
amb la violació diària dels drets fonamentals a Catalunya i al conjunt de l’Estat espanyol. Ens
trobem en un context d’involució democràtica sense precedents i, en aparença, sense aturador.
No és una causa personal. L’Estat està atacant al cor de la democràcia fent una causa general
contra els seus adversaris polítics, i s’acarnissa amb Catalunya convertint-la en un laboratori
per poder perseguir la dissidència arreu. L’Estat, amb les seves accions, està posant en risc els
fonaments sobre els que s’hauria de constituir qualsevol democràcia. I tots els defensors
d’aquesta ens hem de sentir interpel·lats, sigui quina sigui la nostra opció.
En aquestes hores greus, és una realitat que la línia de front a Catalunya és democràcia sí o
democràcia no. Nosaltres en situem al costat de la democràcia i de la defensa dels drets i
llibertats fonamentals.
Per això,
Davant l’extrema gravetat de la repressió d’Estat desfermada contra el poble de
Catalunya, les seves institucions i els seus representants polítics i socials.
● Front l’arbitrarietat de l’aparell judicial espanyol que empresona independentistes pel
simple fet de ser-ho i que obliga a l’exili a d’altres militants i representants de les
forces polítiques i socials republicanes.
● Contra la ficció creada pel jutge instructor del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que
inventa interlocutòries interessades per justificar l’ofensiva judicial.
L’associacionisme juvenil democràtic de Catalunya, manifestem:
●

1. Exigim la immediata posada en llibertat de les preses polítiques catalanes i la lliure
tornada de les representants institucionals i militants que són a l’exili, així com el
nostre suport a la resta de represaliades per l’Estat Espanyol. Demanem a les
autoritats dels diferents països europeus que no siguin còmplices d’un sistema judicial
injust i mostrin per la via dels fets la seva discrepància amb l’actuació de l’Estat
Espanyol.
2. Reconeixem la legitimitat del govern de la Generalitat de Catalunya com a institució
pròpia i legitima, que nomes pot ser triada pel parlament de Catalunya i que ha estat
cessat de forma il·legítima i il·legal pel govern espanyol a través de la imposició del
155.
3. Reclamem la unitat d’acció anti-repressiva entre totes les forces republicanes, així com
la necessària coordinació institucional amb les iniciatives populars en aquests
moments tan crucials.
4. Convidem el jovent a estar atent a les diferents accions que es puguin convocar en
defensa dels drets fonamentals, i a participar a les mobilitzacions que es produeixin de
forma coordinada.
5. Expressem la voluntat de coordinar-nos per teixir una resposta juvenil àmplia,
inclusiva i alhora contundent, des de la cultura de la pau i la no-violència en defensa
dels drets civils i democràtics del nostre país, de l’exercici de les llibertats polítiques
fonamentals, i per aturar la repressió i la violència d’Estat exercida a través de tots els
seus aparells institucionals, des del judicial al policial, amb la col·laboració necessària
dels mitjans de comunicació afins al règim del 78.
6. Aquesta resposta juvenil, oberta a totes les entitats, associacions i col·lectius que
vulguin sumar-s’hi, ha de ser d’abast a nivell de discurs, acció política, defensa i
prevenció anti-repressiva, i mobilització organitzada al carrer.
Barcelona, març de 2018

*Entitats adherides al manifest: Assemblea Nacional de Joves Independentistes, Associació
d’Estudiants Progressistes, Associació de Joves Estudiants de Catalunya, Consell de Joventut de

Barcelona, Consell d’Estudiants Universitaris de Catalunya – CEUCAT, Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya – CNJC, Demòcrates Joves, Eina – Espai Jove de la Intersindical, Esplais
Catalans, Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge, Joventuts d’Esquerra Republicana,
Joventut Comunista de Catalunya, Joventut Nacionalista de Catalunya, Joves Nous Catalans, La
Forja, Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, Unió de Joves Pagesos de Catalunya i
Universitats per la República.

