RESOLUCIÓ DE JEV CONTRA LA REPRESSIÓ I L’ESTIGMATITZACIÓ DELS
MOVIMENTS SOCIALS
Des de l’aprovació l’any 2015 per part de l’antic govern de Rajoy de la llei de Seguretat
Ciutadana, la crítica ha estat constant. L’han sancionat organitzacions internacionals com la
ONU o Amnistia Internacional, tots els partits polítics a l’oposició, sindicats i, sobretot, la
societat civil organitzada. I no és per a menys: parlem d’una llei que, escudant-se en la
“seguretat ciutadana”, ha permès el desenvolupament d’una democràcia autoritària també
en l’ús de les forces de l’ordre i la justícia. És a dir, d’una Llei Mordassa que ha atacat els
drets més bàsics de la ciutadania d’arreu de l’Estat.
L’ambigüitat del text legal ha permès que es coarti la llibertat d’expressió en totes les seves
formes, però sobretot en la protesta social. L’ambigüitat legal sobre quines accions són
punibles i quin és el seu grau de gravetat ha permès el blindatge de les institucions.
Començant pels cossos policials, als quals s’ha sobreprotegit, però també i sobretot a través
de la primacia d’un relat judicial que ha arribat a posar en dubte la separació de poders:
Casos com el segrest del llibre Fariña, el raper encausat César Strawberry, la judicialització
dels “titiriteros” o la condemna de les joves d’Altsausa o d’Els 9 de Vilanova, entre d’altres,
són exemples d’aquesta persecució de la protesta, la llibertat d’expressió i l’ús desmesurat
del monopoli del poder judicial.
Des de Joves d’Esquerra Verda sempre hem entès aquesta llei com un atac als fonaments
més bàsics de la nostra democràcia. Impedir la protesta, en qualsevol de les seves formes,
és símptoma d’una crisi de règim. Les seves elits, que no van suportar la contestació
sorgida arrel de la Gran Recessió i el 15M, han demostrat com pensaven mantenir-se
d’esquenes a la ciutadania a través de cops de porra, si cal.
Aquestes mesures autoritàries en han afectat especialment a les joves. Nosaltres hem patit
com ens encausaven per manifestar-nos, ens detenien per rapejar contra la monarquia o
sotmetien la nostra presència i opinions en línia a vigilància. Però això no ens ha impedit
seguir mobilitzades en totes les seves formes.
Creiem, però, que ha arribat el moment de posar-hi remei. Cal que aprofitem l’actual finestra
d’oportunitat de la majoria progressista al Congrés dels Diputats per retornar a la normalitat
democràtica i, fins i tot, superar-la. Volem replantejar el concepte de seguretat dins del marc
de les llibertats i drets de ciutadania; no inscriure-la a la protecció d’un règim per sobre de
tot.
Per tot això, des de Joves d’Esquerra Verda:
●

Exigim a la majoria parlamentària estatal, que derogui la Llei de Seguretat Ciutadana
i torni, com a mínim, a la legislació de 1992. En aquest sentit, caldrà que aquestes
diputades accelerin el tràmit parlamentari per evitar que cap més ciutadana sigui
jutjada injustament per exercir drets democràtics bàsics.

●

Exigim al nou govern Sànchez, que iniciï la revisió dels judicis efectuats a l'empara
d’aquesta llei i, en cas que les penes siguin injustes per haver-se tramitat sota

l’acusació de terrorisme, sedició, rebel·lió o d'altres similars, inicii l’indult a les
condemnades injustament.
●

Recolzem a les diverses encausades i condemnades de la societat civil, com les
joves d’Altsausa, el raper Valtoynic o Els 9 de Vilanova, entre d’altres. Rebutgem les
seves sentències i desitgem veure-les en llibertat sense condicions.
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