Resolucions assemblea 45 Favb

Davant la situació de Catalunya
Hem viscut i estem vivint moments històrics molt
complicats. Situacions que han polaritzat la vida política catalana i han generat episodis de gran tensió. En
tot aquest procés, des de la Favb hem tractat en tot moment de preservar la unitat del moviment associatiu i la
convivència als barris, perquè entenem que, més enllà
de posicionaments sobre la qüestió nacional, totes i tots
tenim molts punts en comú pels quals lluitar, treballar i
generar ciutadania als barris.
Si ens hem pronunciat en favor del dret a decidir i la
celebració d’un referèndum és perquè considerem que
cal buscar fórmules de participació democràtica per resoldre conflictes complexos. També hem denunciat les
actuacions repressives i inadequades perquè alimenten
el conflicte i agreugen la fractura social i institucional.
Ara tornem a estar en una situació política molt complicada, amb una Generalitat intervinguda financerament i la gestió controlada pel govern central, amb un
nombre important de polítics processats i presos acusats
de greus delictes i amb un parlament incapaç d’aprovar
la formació d’un Govern que pugui redreçar la situació.

Presenta: Junta de la Favb
El conflicte català serveix a més al Govern de Rajoy
per mantenir una total inacció sobre problemes crucials
de la població i perseverar en moltes de les seves polítiques reaccionàries (reforma laboral, llei mordassa,
etc.). Qui ho acaba patint és la immensa majoria de la
població, que experimenta greus retallades de drets socials i polítics.
Hem de continuar preservant la unitat del moviment
veïnal en la seva diversitat i, a la vegada, ser ferms en
demanar a totes les forces polítiques:
• El retorn al diàleg i la busca de fórmules pacífiques
i democràtiques per resoldre els conflictes.
• La petició de la revocació de mesures judicials que
suposen un grau de repressió inadmissible i no fan sinó
empitjorar la situació de crisi democràtica en què ens
veiem immersos.
• La constitució d’un Govern de Catalunya que permeti aixecar l’aplicació del 155 i recuperar l’autogovern per impulsar les polítiques socials i econòmiques
que són urgents.

