11 de Setembre, Diada nacional

Pels drets nacionals i socials, nosaltres decidim
L’11 de Setembre és, per EUiA, un dia reivindicatiu, unitari i de mobilització per l’avenç dels
drets nacionals i els drets socials dels catalans i les catalanes.
La Diada nacional de enguany arriba en moments de crisi econòmica, política i institucional.
Arriba després de la sentència del Tribunal Constitucional (TC) i de la importantíssima mani·
festació del 10 de juliol a Barcelona, i arriba a portes de la vaga general del 29 de setembre
i les eleccions catalanes.
Aquest 11 de Setembre és necessari sortir al carrer per a continuar defensant tot l’Estatut
que va aprovar democràticament el poble de Catalunya en referèndum i que el PP i el TC de
forma antidemocràtica i irresponsable han retallat trencant el pacte entre Catalunya i Espanya.
Aquest 11 de Setembre és necessari sortir al carrer pels drets nacionals i pels drets socials,
defensant de nou que nosaltres decidim. Donant així continuïtat a la manifestació Som una
Nació, nosaltres decidim, del passat 10 de juliol, quan els ciutadans i ciutadanes de Cata·
lunya ens varem manifestar, de forma unitària, en contra de la sentència del TC, en favor de
l’autogovern i dels drets nacionals.
EUiA creiem en la necessitat de continuar amb la unitat política, social i ciutadana en de·
fensa del que va votar el poble i en favor del dret a decidir de Catalunya sobre el seu futur.
EUiA defensa el dret a l’autodeterminació i està compromesa en contribuir a fer avançar el
federalisme plurinacional, per tal d’aconseguir un Estat plurinacional, pluricultural, plurilingüe
i republicà.
Aquest 11 de Setembre és també necessari sortir al carrer per a defensar els drets dels
treballadors i les treballadores, les propostes d’esquerres per a sortir de la crisi i que no la
continuïn pagant els treballadors i les treballadores.
El Govern espanyol ha aprovat, amb la complicitat de CiU i el suport de la dreta econòmica,
la reforma laboral. Mesures que són un atac directe contra els drets dels treballadors i les
treballadores, facilitant l’acomiadament i degradant el dret democràtic a la negociació col·
lectiva dels sindicats.
EUiA donem suport a la vaga general del 29-S, convocada pels sindicats en contra d’aquestes
mesures, i treballarem per a què aquesta vaga sigui un èxit i que el govern Zapatero rectifiqui,
alhora que continuarem defensant les nostres propostes per una reforma fiscal i per combatre
el frau fiscal amb l’objectiu de poder invertir en més serveis públics i polítiques socials i cons·
truir un nou model productiu sostenible econòmicament, socialment i mediambientalment.
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La Diada nacional arriba a pocs mesos de les eleccions al Parlament. Per avançar amb més
drets socials i nacionals i fer front a les polítiques de dretes de CiU i el PP --que defensen les
mateixes polítiques de reducció del sector públic, d’eliminació d’impostos als rics i reducció
dels drets dels treballadors i les treballadores-- és necessari que a les properes eleccions a
Catalunya tornin a guanyar les esquerres i que ICV-EUiA tingui una major presència, sent la
coalició roig i verda un punt de trobada de sindicalistes, activistes socials i federalistes.
Catalunya se la juga socialment i nacionalment a les properes eleccions. Els catalans i les
catalanes han de decidir cap a on es va internament en l’àmbit polític, social, econòmic i
mediambiental, i també s’ha de decidir quina és la relació que es vol mantenir amb Espanya.
En les pròximes eleccions els catalans i les catalanes a més de decidir sobre el model d’Estat,
també decidirem quin model social volem. Si donem continuïtat a les polítiques d’esquerres
per a l’autonomia de les persones o retrocedim i tornem a ser a la cua en despesa social com
en temps del pujolisme; si volem més equitat o noves desigualtats; si volem una Catalunya
més sostenible o retornem a la del ciment, com feien els governs de CiU.
L’11 de Setembre és també una diada de solidaritat amb els pobles i les persones que llui·
ten per la pau i la llibertat. Aquest any volem expressar la nostra solidaritat amb el poble del
Pakistan, així com amb els pobles palestí i sahrauí. També volem denunciar el cop d’estat
feixista a Xile, l’11 de setembre de 1973, contra el govern democràtic i d’esquerres de Sal·
vador Allende.
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