DISCURS FINAL #29M ELS DRETS NO SE SUSPENEN

Avui hem baixat a la plaça, herm sortit al carrer, una cinquantena d'entitats
socials, sindicals, sobiranistes, culturals, des dels barris i ciutats de
Catalunya per a clamar que Els drets no se suspenen.
Perquè cap llei, cap govern ni cap tribunal ha d'actuar per atacar els drets de
les veïnes i dels veïns més vulnerables, ni per suspendre unes lleis – com la
d'emergència habitacional o d'igualtat de gènere- que busquen millorar les
condicions de vida de la ciutadania.
Perquè cap govern ni cap tribunal hauria de poder suspendre unes lleis que
neixen de consensos de les institucions catalanes, i per tant, són fruit de les
nostres realitats i urgències; dels nostres acords, somnis i de la nostra
manera de governar i construir aquesta Catalunya cohesionada socialment
que totes i tots volem.
Sigui quina sigui la naturalesa jurídica que la ciutadania decideixi lliurement
per a Catalunya, els drets socials són el pal de paller del futur d’un país
millor, on tothom hi sumi.
Per aquest motiu avui som aquí: per a fer sentir la nostra veu des del carrer .
Entitats plurals unides, des de la bandera social i nacional, per un seguit de
lluites compartides: pel dret a l’habitatge digne; el dret a una sanitat pública
per a tothom, el dret al treball digne, el dret a una educació pública de
qualitat, a una societat que no discrimini per raó de gènere, de cultura, ni de
capacitats, i el dret a viure en un medi ambient no contaminat. Això és el què
volem, i això és pel què lluitem.
Però a més de clamar la societat que volem, també estem aquí per a exigir el
què se'ns ha pres de drets, de benestar, de llibertats, d'igualtat.
En altres mots.
1) Exigim la plena aplicació de les lleis d’emergència habitacional i energètica
i la llei d’igualtat que han estat suspeses pel Tribunal Constitucional.
2) Exigim una Renda Garantida de Ciutadania per a vetllar que ningú es
quedi enrere en aquesta Catalunya compartida i plural.
3) La retirada d'una Reforma Laboral, totalment ineficaç contra l’atur i que
està expulsant als nostres i les nostres joves del país.
4) La retirada immediata de la LOMCE, que posa en perill la plenitud del dret
a l’educació pública de qualitat.

4) Exigim també la retirada de lleis que restringeixen les llibertats
democràtiques, com la Llei Mordassa.
Ara més que mai el país necessita i reclama un nou contracte polític que posi
la ciutadania en primer terme. Un marc econòmic compromès amb el
benestar de les persones i no al servei de l’austeritat, on el treball digne, els
drets socials i la democràcia real siguin els pilars del futur compartit que
decidim des d’ara mateix.
Perquè la plenitud de Catalunya només s’assolirà si hi ha justícia social i
llibertat a cada barri del país.
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