COMUNICAT DE JOVES D’ESQUERRA VERDA:
LA RESPOSTA VÀLIDA SEGUEIX SENT EL DIÀLEG
Des de Joves d’Esquerra Verda denunciem la decisió d’empresonar al govern català, cessat
només unes hores després de l’indigne aprovació de l’article 155 al Senat. L’Audiència
Nacional, després de la petició feta pel Fiscal General de l’Estat, ha tornat a actuar com a braç
polític i repressor del govern del PP. És per això que des de JEV exigim de forma immediata la
posada en llibertat de les persones empresonades.
Fa massa temps que la única resposta al problema català des del govern del PP, aliat en aquest
cas amb C’s i el PSOE, ha estat la judicialització. La manca de capacitat per donar una resposta
política està agreujant cada vegada més una situació que a dia d’avui ha arribat a cotes
inacceptables. Les decisions repressives amb ànims de venjança no es poden tolerar. Des del
catalanisme popular vam recuperar la llibertat, les institucions i l’autogovern de Catalunya
després del franquisme. Avui, aquestes, tornen a estar en greu perill.
Davant de tot això tornem a aixecar la bandera del diàleg i dels matisos. Les solucions no es
trobaran mai ni en la uniletaritat ni en la repressió. No es pot actuar sense un reconeixement
mutu dels uns i dels altres. Cal abandonar el llenguatge bèl·lic en el qual ens han instal·lat. És
més necessària que mai la mediació, per a que s’asseguin, es reconeguin i deixin de tractar-se
d’enemics. La declaració unilateral d’independència instigada pel propi Govern al Parlament de
Catalunya va ser un greu error, en tant que negava la necessitat dels marcs amplis i de consens
que aglutinaria a tot el catalanisme. Però en cap cas això pot justificar una decisió que
demostra, una vegada més, la incapacitat del govern central de donar una resposta a una
situació que fa massa temps que s’allarga. La repressió no pot ser mai una solució per eliminar
posicionaments polítics perquè l’únic que provoca és agreujar més el problema. El desacord no
pot ser mai una excusa per a menys democràcia.
És per això que el 21 de desembre caldrà que tota la ciutadania s’expressi en les urnes.
Caldrà que hi hagi un missatge en favor de la cohesió, amb la voluntat de recosir, d’escoltar i
de proposar solucions únicament polítiques. De revertir el 155 i recuperar l’autogovern.
Perquè el nostre país no necessita repressió, judicialització o unilateralitat, sinó solucions
urgents per un nou camí de veritable justícia i política.
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