14-N, vaga general; 25-N, eleccions al Parlament.
Els homes i dones obrers i cristians hi participarem
activament per reivindicar els drets socials
Tots nosaltres, homes i dones d’Església obrera i compromesa,
tenim un especial interès en el seguiment de tot el procés de la
crisi econòmica. Som especialment sensibles i crítics amb les
mesures aplicades per a sortir-ne i les seves conseqüències,
des de la solidaritat activa amb els moviments i plataformes
ciutadanes que s’enfronten críticament a aquesta situació i
que elaboren alternatives.
Avui, la societat catalana i el món estan en constant
mobilització. El neoliberalisme econòmic ha fracassat amb la
seva sacralització del benefici i dels mercats per damunt de
tot. Les classes populars reclamem ara canvis profunds en els
principis ètics i valors que regeixen la societat, així com en
les formes de vida i d’organització. I cerquem horitzons que
il·lusionin i ens ajudin a anar definint aquests canvis, que han
de tenir com a finalitat el bé comú.

1. S’està precaritzant fins a nivells insostenibles la
vida política, econòmica, social i laboral
Avui, el sistema, està mostrant la seva cara més immoral i
criminal. Les mesures aplicades pels governs de Catalunya
i de l’Estat Espanyol, lluny d’activar l’economia productiva,
estan provocant l’augment constant de l’atur (25 %) , de la
precarietat laboral i social, i de la pobresa en general (21%).
Veiem com els governs apliquen al conjunt de les classes
populars retallades, mesures d’austeritat, augment d’impostos
a les classes més desfavorides, flexibilitat laboral, congelació
de sous, etc. i com aquestes mesures no són aplicades als
poderosos i als rics del sistema. Constatem que amb la finalitat
de defensar el benefici i als mercats “tot si val”, i que el deute
l’hem de pagar els treballadors i les treballadores.

que no és ètic, humà, ni cristià
continuar impulsant, obsessivament,
mesures polítiques que condemnen
a la pobresa i a la exclusió, amb
l’eliminació progressiva dels drets
socials i laborals. La persona i el
bé comú, que són per a nosaltres
prioritaris, no han estat una
perspectiva d’aquest sistema.
Creiem que els criteris ètics, les actituds i les mesures
polítiques dutes a terme en la gestió d’aquesta crisi, han
malmès l’avenç en democràcia. Els fets d’usura manifesta, de
malversació de fons públics, de frau, d’engany en l’aplicació
dels programes i promeses polítiques han fonamentat
una desafecció vers el món de la política i un clar rebuig i
allunyament dels nostres joves.
La necessitat de ser i de lluitar per la nostra dignitat de
persones i de poble, s’ha convertit avui en una necessitat
social.

3. Ens sentim compromesos i reivindiquem un
canvi de sistema
Com a cristianes i cristians tenim molt presents les paraules
del Concili Vaticà II: “la joia i l’esperança, la tristesa i l’angoixa
dels homes contemporanis, sobretot dels pobres, i de tots
els que sofreixen són també la joia i l’esperança, la tristesa i
l’angoixa dels deixebles de Crist, i no hi ha res de veritablement
humà que no trobi ressò en el cor d’ells.” (Gaudium et Spes 1)
És per això que davant d’aquesta doble convocatòria de vaga
general i eleccions al Parlament:

La VAGA GENERAL és, altre cop, la concreció crítica i
reivindicativa a un procés de constant agressió als drets
laborals i socials dels treballadors i treballadores.
Al mateix temps s’ha produït una convocatòria d’eleccions al
Parlament de Catalunya, del tot inesperada, on es planteja, com
a perspectiva de fons, la necessitat de construir un projecte de
futur nacional, que doni al nostre poble la possibilitat de sortirse’n a partir de les pròpies capacitats. Amb els nostres bisbes
de Catalunya “defensem la legitimitat moral de totes les opcions
polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de
les persones i dels pobles i que recerquin amb paciència la pau i la
justícia” (Al servei del nostre poble, CET 2011, n.5).

2. Rebutgem aquesta realitat
Davant de la opressió de tantes persones pel sistema, creiem

• Defensarem els valors democràtics fonamentals de
diàleg, voluntat d’acord, afavorir el bé comú, la llibertat
d’expressió, el lliure dret a decidir dels pobles,…
• Reivindiquem claredat en els missatges i programes
polítics pel que fa a les mesures per sortir de la crisi
i concreció en el model de país al qual aspirem i volem
construir.
• Ens comprometem a ser persones actives, participatives,
crítiques i solidàries en la defensa de la dignitat humana
i dels pobles. De la mateixa manera continuarem
aprofundint en la concreció, en el dia a dia, del nostre
compromís obrer i cristià, posant en primer lloc els més
pobres i febles de la nostra societat.
MOVIMENTS I COL·LECTIUS OBRERS CRISTIANS DE CATALUNYA I BALEARS:
ACO, GOAC, JOC I MIJAC, CAPELLANS OBRERS, RELIGIOSES EN BARRIS I
DELEGACIONS DE PASTORAL OBRERA DE LES DIÒCESIS DE CATALUNYA

Novembre 2012

Dibuix: Montserrat Cabo

• Reivindiquem i ens sentim compromesos en la necessitat
d’organitzar la vida social, l’economia, la política, des
d’altres criteris que no siguin els de la lògica dels beneficis,
i ens posem a caminar com ja ho fan, de fa anys, molts
homes i dones militants solidaris i moltes organitzacions
del poble.

