Crida a la ciutadania europea! Europa està en estat d’alerta i mobilització!
11 novembre 2018 • Recuperem el nostre futur
Per una col·laboració permanent i convergència d'acció entre les forces
d'esquerres, ecologistes i progressistes a Europa
Milions d'europees i europeus hem patit i seguim patint els atacs d'un capital
depredador que està promovent canvis laborals, socials, econòmics i
institucionals i l’objectiu del qual és destruir els èxits històrics de la classe
obrera i els sectors populars per imposar una societat autoritària, precària,
desregulada, sense drets laborals, socials i ciutadans.
En aquest sentit, aquells i aquelles que ens hem reunit a Bilbao els dies 9, 10 i
11 de novembre de 2018, en el segon Fòrum Europeu de forces d'esquerra,
ecologistes i progressistes, cridem a les forces populars de tot Europa a
estar alerta i mobilitzats.
Estem alerta contra els danys i les desigualtats socials que estripen cada
vegada més les nostres societats i que es veuen agreujades cada dia per
polítiques que promouen l'austeritat, la pèrdua de prestacions socials i la
competència entre els treballadors i treballadores.
Estem alerta contra l'acumulació de riquesa en mans d'uns pocs, quan la
inseguretat i la pobresa creixen a tot Europa.
Defensem el clima, conscients de l'amenaça d'un canvi climàtic catastròfic i de
la contaminació atmosfèrica i dels riscos per a la biodiversitat, perquè el planeta
s'està escalfant i corre el risc de tornar-se inhabitable si no es fa res per canviar
urgentment el curs dels nostres models econòmics i industrials, com es
demana un cop més en l'alarmant informe publicat per l'IPCC.
Lluitem contra els atacs a les llibertats democràtiques i als drets de les dones.
Devem estar alerta davant el vergonyós tracte als immigrants.
Estem alerta davant el risc per a la pau que implica la renovada militarització de
les relacions internacionals, així com la despesa militar que requereix, entre
d'altres, l'OTAN.
Lluitem contra el sorgiment de forces d'extrema dreta i reaccionàries que una
vegada més estan despertant odi, racisme i tensió en tot el continent.
Estem alerta contra la propagació del racisme i la xenofòbia, impulsats per
diversos governs i forces polítiques; contra la construcció d'una Europa
fortalesa, tancada als immigrants que fugen de les guerres i la pobresa.
El nostre missatge principal és la necessitat d'estar alerta i mobilitzats per
enfrontar les polítiques que estan aixafant als pobles d'Europa, que són
ignorats pels rics i poderosos, els agents financers i els mercats en la seva
recerca de polítiques neoliberals.
Afirmem que ha arribat el moment que els pobles d'Europa prenguem el control
del nostre futur i del nostre destí comú.

És hora d'unir les nostres forces per obrir la porta a una nova era, un camí cap
a un nou model econòmic, social i ecològic, noves respostes a l'emancipació i
el progrés democràtic per fer front als grans desafiaments de la humanitat.
És hora de treballar i actuar juntes per fer que les nostres energies es combinin
a llarg termini, perquè sabem que els ciutadans i ciutadanes d'Europa
s'enfronten a reptes històrics sense precedents i que cap de les nostres forces
pot afrontar aquest repte per si sola.
Moltes forces diferents estan treballant juntes per crear un altre tipus de futur i
una forma de desenvolupament que s'allunyi d'aquest capitalisme brutal i
decadent.
En un moment en què ens enfrontem a un Brexit ple d'incògnites per als
ciutadans britànics i per als no britànics que viuen i treballen a la Gran
Bretanya, així com a unes eleccions al Parlament de la Unió Europea que
probablement canviaran l'equilibri de forces i de poder dins de la UE.
És vital que aquestes forces treballin juntes de forma més activa perquè els
ciutadans d'Europa diguin amb claredat i en veu alta que és possible un altre
camí: el del progrés social, la inclusió, la democràcia, la pau, el respecte de la
igualtat entre homes i dones i, en general, entre totes les persones, el
desenvolupament sostenible des del punt de vista del medi ambient i el
creixement econòmic inclusiu. Volem fer que aquestes forces populars
combinin les seves energies.
Sobre la base d'aquests reptes comuns, i en línia amb la declaració final del
primer Fòrum Europeu de forces d'esquerra, ecologistes i progressistes
celebrat a Marsella el novembre de 2017, hem decidit que aquest Fòrum ha de
continuar el nostre treball per crear un espai de convergència permanent a
nivell europeu.
Les nostres forces són diverses, o estan arrelades en la història de les lluites
del moviment obrer, antifeixista, internacionalista, verd, emancipatori, sorgit de
la mobilització dins de la societat; som conscients que tenim molt en comú i
també tenim les nostres diferències.
No neguem aquestes diferències i cadascuna de les nostres forces és i segueix
sent plenament sobirana en les seves decisions. L'objectiu és fer que aquestes
diferències no interfereixin en la consecució de l'objectiu comú d'aquest fòrum,
proporcionant un marc que ofereixi a les forces polítiques, socials, sindicals i
cíviques l'oportunitat d'aportar les seves idees, examinar-les, derivar eixos
comuns d'acció política, animar la gent a mobilitzar-se a nivell nacional i
europeu, i promoure la cooperació política entre forces d'esquerres, verdes i
progressistes a tot arreu, així com al Parlament Europeu.
Proposem preparar el tercer fòrum que s'organitzarà com a part de les accions
combinades que vam acordar desenvolupar en 2019. Hi ha molts possibles
fronts d'acció. Aquest any, proposem unir forces i centrar-nos en quatre eixos
bàsics:

1.- La reordenació de la immensa riquesa creada a Europa cap a un nou model
de desenvolupament social i ecològic.
La desigualtat i la pobresa continuen augmentant a Europa, mentre que els
bancs, el sector financer i les multinacionals s'enriqueixen enormement en un
moment en què es necessita urgentment el progrés social i econòmic.
A la Unió Europea, el PIB d'Europa és de 17.000 milions d'euros. Sens dubte,
la desigualtat i la pobresa estan augmentant. Des de 2009, el BCE ha injectat
gairebé 5.000 milions d'euros en l'economia d'aquesta zona, mentre que
l'evasió fiscal en el mateix territori puja a gairebé 1.000 milions d'euros. Aquests
diners ha de ser reorientat per satisfer les necessitats socials, finançar els
serveis públics i el medi ambient, així com alleujar la insostenibilitat del deute
sobirà.
D'aquesta manera, com a moviments progressistes i d'esquerres, defensem el
dret a un treball decent per a tots amb plena ocupació, amb condicions de
treball de qualitat, salaris suficients, seguretat, protecció social, sense
discriminació, amb igualtat entre homes i dones.
Proposem que la riquesa i el poder dels països, serveixin per afavorir el
desenvolupament d'una vida digna sense discriminació de gènere, expressió i
identitat sexual o afectiva.
La nostra crida:
Proposem establir nous criteris sobre com gastar els diners a Europa a favor
d'una transformació de les estructures productives i d'un nou model de
desenvolupament social i ecològic basat en una Convenció Marc que proposi
un Nou Model Econòmic i Productiu. Per això, hem presentat la intenció d'obrir
un debat sobre la creació d'una COP europea financera, fiscal i pressupostària,
similar a la COP sobre el canvi climàtic.
Defensar i promoure la igualtat de gènere
Els drets de les dones han de ser defensats. Un dels pilars en què es basa
l'hegemonia del liberalisme és el patriarcat, que es basa en valors ideològics
que releguen a les dones a un paper secundari en la societat, normalitzant la
bretxa salarial, o que no impliquen l'eradicació de la violència masclista des de
l'arrel, com la tracta de dones i menors amb fins d'explotació sexual, perquè
aquestes i altres situacions de desigualtat i discriminació mantenen i sostenen
aquest sistema que subordina i sotmet a les dones. A més, hem de posar fi a
les discriminacions contra les persones LGTBIQ.
La manca de solidaritat, igualtat i equitat només genera més desigualtat,
discriminació i violència que afectarà en major mesura als que ja han estat
víctimes de la crisi econòmica, fiscal i política.
Estem convençuts i convençudes que no hi haurà veritable democràcia mentre
les dones no visquin lliures, sense violència i en igualtat de drets que els
homes. Per això, la lluita contra el patriarcat és fonamental per a la construcció

d'un nou projecte de societat que avantposi el valor de la vida de les persones
al benefici dels mercats.
La distribució equitativa del treball productiu i reproductiu és fonamental per al
reconeixement dels drets socials i laborals que impedeixen tota mena
d'explotació de les dones.
La nostra crida
A partir d'aquestes premisses en aquest fòrum de Forces d'esquerra,
progressistes i ecologistes ens proposem elaborar un protocol per a la igualtat
de gènere que assumeixi la plena incorporació de les dones al món del treball i
dels homes als treballs de cures, i que tingui com a objectiu superar les
desigualtats i assegurar la igualtat de gènere en totes les esferes de la vida.
Pau i seguretat col·lectiva
El rellançament de la despesa militar i la carrera armamentística d'acord amb
els objectius de l'OTAN representa un greu risc per a la pau. Els principis de la
seguretat col·lectiva, tal com es defineixen en la Carta de les Nacions Unides,
estan amenaçats. Les polítiques de Donald Trump també estan pressionant a
tot Europa. La qüestió de les relacions entre totes les nacions europees i les
regions veïnes ha de reconsiderar sobre la base d'aquests principis.
La nostra crida:
Proposem organitzar debats ciutadans a tot Europa per promoure la idea d'una
conferència paneuropea per a la pau i la seguretat col·lectiva. Permetrà reunir
persones de tot el continent per rebutjar el camí cap a la guerra a favor d'un
món pacífic i segur.
Això hauria de permetre acords vinculants sobre una única norma sobre asil i
protecció del dret internacional mitjançant una política migratòria basada en la
solidaritat i la responsabilitat, garantint vies de rescat segures a la Mediterrània.
Hem de construir respostes basades en la solidaritat, com la reforma del
sistema de Dublín. Les polítiques d'hospitalitat no són només una qüestió de
compassió, és una part fonamental de qualsevol acció redistributiva.
Democràcia i respecte a la sobirania popular
Una societat democràtica és aquella que respon i protegeix les necessitats dels
seus ciutadans tenint la capacitat d'escoltar i actuar per a un benefici col·lectiu.
Per això, considerem que el principal element que descriu el funcionament de
la Unió Europea és la debilitat de la seva democràcia. L'orientació neoliberal
dels seus tractats s'imposa sense el consentiment de la ciutadania, i de
vegades contra la seva voluntat. Per exemple, el BCE treballa sense cap
control democràtic. Això es combina amb el intergovernamentalisme asimètric,
les polítiques liderades per majories conservadores i els criteris d'algunes de
les institucions europees, que també són un atac contra la democràcia.
El que domina a Europa, tant la que pertany a la UE com la que no, no és la
cooperació, sinó la competència i l'autoritarisme.

Avui en dia, fins i tot hi ha països que reclamen el "mal liberalisme", és a dir, el
liberalisme sense democràcia. Les forces reaccionàries i d'extrema dreta han
de ser combatudes incansablement i sense concessions, ja que el pluralisme i
la democràcia són pilars essencials per als pobles i les nacions europees.
La nostra crida:
Perquè Europa tingui un futur diferent, el repte és combinar el respecte a la
sobirania popular, la cooperació entre pobles i nacions i la posada en comú de
recursos per assolir objectius socials i mediambientals compartits. El nostre
objectiu és lluitar per una Europa que sigui una democràcia plenament
cooperativa, solidària, igualitària i socialment avançada. Demanem que es
potenciï la sobirania popular mitjançant el llançament d'una nova carta per a la
democràcia sobirana a Europa.
Fòrum Europeu
https://europeanforum.eu/es/calling-every-european-citizen-europe-mustbe-on-alert/

