14 D’ABRIL DE 2022
91è ANIVERSARI DE LA
PROCLAMACIÓ DE LA REPÚBLICA

MANIFEST
REPÚBLICA ÉS LLIBERTAT, IGUALTAT, FRATERNITAT
REPÚBLICA ÉS FUTUR
Avui commemorem el 91è aniversari de la proclamació de la II República el
14 d'abril de 1931 que posava fi a una monarquia borbònica corrupta.
S'obria aleshores una porta a l'esperança d'un món millor de llibertat,
igualtat i fraternitat.
LLIBERTAT és que ni reis, ni dictadors, ni oligarques, ni magnats puguin
imposar per la força la seva voluntat al Poble.
LLIBERTAT per al nostre fraternal poble sahrauí, un cop més traït, aquesta
vegada, per una part del govern espanyol, que s'ha plegat als interessos dels
EUA i de la seva monarquia alauita protegida i corrupta.
LLIBERTAT és que cap país del món hagi de patir bloquejos, sancions
econòmiques o ocupació militar perquè la seva orientació política i social
no estigui d'acord amb els interessos de les potències dominants del
moment.
LLIBERTAT és que cap potència se serveixi de blocs militars per a imposar a
d’altres països l'ocupació de part del seu territori amb bases militars que
representin una amenaça per a tercers països del seu entorn, i del país que
les acull, amb el risc que això comporta per la pau.
Per la Llibertat... OTAN No, bases fora del nostre país!! No a l'increment de
les despeses en armament.
LLIBERTAT és el dret que tenen els pobles a viure en pau i en seguretat i a
resoldre els conflictes mitjançant els acords, la negociació i el dret
internacional.

NO A LES GUERRES, NO A TOTES LES GUERRES… Palestina, el Iemen, Síria,
Líbia, l’Iraq, l’Afganistan, el Sàhara, Ucraïna… El diàleg mai no hauria de ser
substituït per l'ús de les armes.
LLIBERTAT és també tenir dret a una informació contrastada i veraç sobre
els greus esdeveniments que estan succeint a Europa i el món en comptes
de la grollera manipulació de la veritat a què se'ns està sotmetent per part
de tots els grans mitjans de comunicació de masses. Volem denunciar des
d'aquí el silenci imposat davant l'arbitrària detenció per les autoritats
poloneses del periodista Pablo González quan informava, sobre el terreny,
dels esdeveniments a Ucraïna, perquè la seva informació era independent
de l'oficial.
LLIBERTAT és poder exercir lliurement al nostre país el dret a opinar sobre
quin model d'estat volem i la seva relació amb les diferents nacionalitats
que el componen. I no acabar a la presó o a l'exili per exercir pacíficament
aquest dret.
LLIBERTAT és poder exercir lliurement el dret d'expressió, reunió i
manifestació en defensa de drets laborals, socials i nacionals sense ser
reprimits, encausats i empresonats quan s'exerceixen pacíficament.
Derogació, JA, de la llei mordassa!!
LLIBERTAT és poder exercir lliurement el dret a l'avortament, al divorci, a
l’orientació sexual, a una mort digna, sense que aquests drets individuals
siguin qüestionats per ningú. Són drets que es poden exercir o no,
lliurement. Són drets que fan més lliures les persones a l'hora de prendre
decisions que els afecten. No són obligacions per a ningú.
IGUALTAT sense distinció per gènere. Igualtat de drets per a dones i homes
a totes les esferes de la societat per aconseguir la plena superació del
patriarcat que durant segles ha dominat la nostra cultura. Per exemple
compartint les feines de cures tant a dins com fora de la llar.
IGUALTAT és eradicar totes les formes de violència cap a les dones i cap al
col·lectiu LGTBI.
IGUALTAT és el dret a l'accés a la Cultura i a un Ensenyament Públic,
científic, laic, dotat dels recursos necessaris per assegurar-ne la qualitat i
que garanteixi el model d'immersió lingüística de l'escola catalana i la
cohesió social.

IGUALTAT és el dret a una Sanitat Pública i Universal dotada dels recursos
necessaris al servei dels ciutadans sense interferències d'interessos privats
en la seva gestió. La Sanitat és un dret no una mercaderia.
IGUALTAT és que l'esport sigui un dret assequible per a tothom i no només
per a una elit professionalitzada.
IGUALTAT és el dret a un treball estable i salaris dignes, iguals per a dones
i homes. Que els drets de treballadores i treballadors no puguin ésser
vulnerats impunement. Que els conflictes bèl·lics no serveixin de pretext
per incrementar encara més els beneficis ja indecents dels sectors
energètics a costa de l'empobriment de les classes més desafavorides i de
l'encariment dels productes bàsics. Contra l'avenç del feixisme, escut social
i serveis públics.
Al nostre País aquesta crisi sanitària, econòmica i social que precaritza la
vida de la majoria de la població treballadora assalariada i dels autònoms
es dóna en el marc d'una monarquia corrupta que -fidel a la seva històrica
tradició- roba a mans plenes amb total impunitat... És costum que les
monarquies robin, però és que els Borbons exageren.
IGUALTAT és reforçar el sistema públic de pensions enfront dels qui
intenten retallar-les o mercantilitzar-les.
IGUALTAT és el dret inalienable de la ciutadania a l'accés a un habitatge
digne i a l'abast de les seves possibilitats.
IGUALTAT és que la justícia sigui realment igual per a tothom, pública,
gratuïta i al servei de la ciutadania, independent d'interessos partidistes.
Que el poder judicial no pugui interferir en les decisions del poder legislatiu
elegit democràticament: decidint la immunitat del Rei emèrit en els seus
negocis privats; el bloqueig de lleis com la de l’habitatge o la de regulació
de lloguers; la ingerència en la immersió lingüística, o la immiscusió en el
debat parlamentari……Separació de poders efectiva JA!!
FRATERNITAT entre els pobles de l'Estat espanyol que és la base per evitar
conflictes i assolir acords que beneficiïn la majoria de la societat en
contraposició als plantejaments reaccionaris dels sectors que busquen
provocar enfrontaments identitaris en benefici dels seus interessos
classistes. Pel dret a l’autodeterminació dels Pobles.

FRATERNITAT cap als milers de persones que es veuen en la necessitat de
fugir de la fam, la misèria, les guerres i la repressió i que per cap concepte
haurien de ser abandonades a la seva sort, vinguin d'on vinguin, sense que
siguin discriminats per la seva ètnia o procedència. És indecent que a uns
se'ls de totes les facilitats amb gran urgència mentre que altres han de
malviure durant anys sense papers ni feina o amuntegats en centres
d'internament o campaments de refugiats sense les més mínimes garanties
legals ni condicions de salubritat. Derogació JA!! de la llei d'estrangeria.
FRATERNITAT cap a les diferents ètnies i cultures amb què convivim a la
nostra societat, combatent així els missatges de Violència, Odi i Xenofòbia
d'aquests partits per als quals aquest missatge és la seva única raó de ser i
existir. FEIXISME MAI MÉS, NO PASSARAN!

REPÚBLICA ÉS LLIBERTAT, IGUALTAT I FRATERNITAT I PER AQUESTS
PRINCIPIS HEM LLUITAT I CONTINUAREM LLUITANT.
REPÚBLICA ÉS FUTUR
VISCA LA REPÚBLICA!!!
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