Davant la situació d'excepció que viu Catalunya
El Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya vol expressar la seva
profunda preocupació pels esdeveniments excepcionals d'ahir, dia 20 de setembre i
que, a la pràctica, converteixen el nostre país en una autonomia intervinguda per
l'Estat espanyol.
El que està succeint, va més enllà del dret a l’autodeterminació. Va ser una sacsejada
i retallada de la democràcia en sí mateixa, retallant drets civils com la llibertat
d’expressió, el dret de manifestació, el dret de reunió, el dret a la informació, a les
garanties jurídiques...
El camp dels drets de l’home s’ha estès als drets dels pobles i de les
Nacions, doncs “el que és veritat per a l’home ho és també per als pobles”
Compendi de la Doctrina Social de l’Església, núm. 157

Davant aquests fets manifestem que,
a aquesta situació s'ha arribat per una manca de diàleg honest i transparent de
les parts enfrontades i un ús desproporcionat i repressiu de la força de l'Estat
envers la Generalitat de Catalunya
no es pot negar el dret a la lliure autodeterminació dels pobles, la ciutadania ha
de poder decidir col·lectivament i democràticament el seu futur, a través dels
mecanismes internacionalment acceptats
fem una crida a les institucions a recuperar el noble art de la política, que busca
la solució del conflicte a través del reconeixement de l'altre, el diàleg i la
negociació. Com recullen els Bisbes de Catalunya és un moment important
perquè els governants i els agents socials facin gestos valents i generosos en
favor del diàleg i la concòrdia. (Nota dels Bisbes de Catalunya sobre el moment que està
vivint el nostre país. Maig 2017)

fem una crida a la ciutadania i, especialment, la gent treballadora a expressar
amb llibertat el suport a les institucions catalanes, a demostrar la capacitat que
tenim de crear i fer comunitat, tot rebutjant totes les formes d’intolerància i abús,
tenint ben present el civisme, la convivència i no violència que ens caracteritza
com a poble català.

Catalunya, 21 de setembre de 2017

Moviments i Col·lectius Obrers Cristians de Catalunya i Baleares: ACO, GOAC, JOC i
MIJAC, Capellans Obrers, Religioses/os en barris Obrers i Populars i delegacions de
Pastoral Obrera de les diòcesis de Catalunya

