Diàleg, negociació i referèndum
Lafede.cat defensa els drets humans en el seu sentit més ampli i
advoca per la gestió del conflicte polític des de la lògica de la
negociació i la cultura de pau
L'Assemblea de Lafede.cat com a plataforma d'organitzacions de cooperació internacional, pau i
drets humans amb una llarga trajectòria de treball en l'àmbit nacional i internacional, i
enfocades ara col·lectivament cap a la consecució de la justícia global, manifesta el següent,
1. Lafede.cat defensa el dret d'autodeterminació de tots els pobles, també el de Catalunya.
La federació, en coherència amb el treball de cooperació i solidaritat internacional realitzat
durant anys, s'ha manifestat anteriorment en aquest sentit en documents públics i jornades.
2. Lafede.cat està fermament compromesa amb la gestió i transformació noviolenta dels
conflictes i amb la construcció de cultures de pau, enteses aquestes com a processos que
ens ha de dur a quotes més altes de justícia social i de menys desigualtat.
3. A la vegada, Lafede.cat aposta per la defensa del conjunt de drets humans i la seva
protecció com una via per la transformació de les relacions de poder. L'Assemblea de
Lafede.cat considera que la defensa dels drets humans ha d'estar al centre de qualsevol
posicionament, tant al llarg de tot el procés polític actual, com més enllà del procés.
4. El 2014, Lafede.cat va cridar a la desobediència al Tribunal Constitucional davant la
suspensió de la consulta del 9N, consulta que després va esdevenir procés participatiu. En
aquell moment, la federació va recordar que la desobediència civil és legítima en la mesura
que contraresta i evidencia importants dèficits democràtics i, per tant, és una eina
apropiada per a la defensa dels drets polítics i socials.
5. Recentment, Lafede.cat ha participat al Pacte Nacional pel Referèndum, espai de
trobada transversal i plural, conformat per entitats i organitzacions de la societat civil, així com
de partits polítics, administracions i càrrecs electes i ha donat suport tècnic al seu Comitè
Executiu. Lafede.cat ha participat en la recollida de signatures d’adhesió al Manifest del Pacte.
Aquest manifest cercava l'acord entre el Govern espanyol i el català per establir les condicions i
les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un referèndum reconegut per la comunitat
internacional, el resultat del qual hauria de ser políticament vinculant i efectiu.
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6. Sigui quin sigui l’escenari a partir de l’anunci de la celebració del referèndum, Lafede.cat ha
denunciat, i denunciarà, la regressió i retallades de drets en termes de llibertat
d’expressió, i la perversió del dret, en tant que s’està judicialitzant la política i polititzant
la justícia. En aquest sentit, la federació restarà especialment alerta a la possible aplicació
del Codi penal i la «Llei Mordassa» (que contempla el delicte d'odi, d'enaltiment del
terrorisme o fins i tot la prohibició de partits polítics), davant d’actes de desobediència civil
noviolenta.
Dit això, Lafede.cat com a plataforma de segon nivell que treballa i lluita per la defensa
dels drets humans i la promoció de la cultura de pau, i com a part de la societat civil:
7. Constata que el conflicte polític que estem vivint és greu i profund i critica que el
Govern central encara no hagi obert la negociació per realitzar un referèndum sobre la
relació entre Catalunya i l’Estat espanyol.
8. Entén que aquesta negativa a escoltar el clam d'una àmplia majoria de la ciutadania de
Catalunya no fa més que agreujar i aprofundir encara més el conflicte, tancant d’aquesta
manera vies per a la seva resolució i, des de la seva experiència, afirma que és possible la
gestió noviolenta d'aquest conflicte, i que el diàleg i la negociació són mecanismes
possibles i imprescindibles si hi ha voluntat real.
9. Defensa que és una qüestió d’aprofundiment democràtic. Des de la seva experiència,
Lafede.cat constata que evadir els conflictes no fa desaparèixer els problemes de fons i
que, pel contrari, admetre i reconèixer els conflictes i atrevir-se a gestionar-los
constitueixen una palanca per a la transformació social i política. Diàleg, negociació i
referèndum no són processos excloents. Els primers cal que els cerquem sempre. El
referèndum, a banda de ser una demanda legítima, pot obrir noves vies per a la negociació.
10. Considera que és necessari realitzar un debat clar i plural sobre la relació entre
Catalunya i l’Estat espanyol. Cal escoltar tots els arguments, discutir sobre propostes
concretes i alternatives, i escoltar la veu de la ciutadania.
11. Es manifesta al costat d’un important percentatge de la ciutadania catalana
representada en el Parlament, mobilitzada i organitzada massivament i pacíficament des
d’almenys fa set anys per donar una sortida política a l’atzucac que viu el país.
12. Reafirma el seu compromís amb la celebració d’un referèndum en què la ciutadania
pugui expressar quin és el seu parer sobre la relació de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Lafede.cat no deixarà d’exigir al Govern espanyol que accedeixi a dialogar sobre aquesta
qüestió, i al Govern català que clarifiqui com procedirà per garantir que el procés electoral serà
efectiu i coherent amb la defensa dels drets humans i la cultura de pau, en el seu sentit més
ampli.
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Finalment, Lafede.cat en relació a la celebració del referèndum es compromet a:
13. Reivindicar el dret a vot, així com el dret a participar de tota la ciutadana catalana.
De manera especial, i en el marc de la seva lluita més àmplia en aquest sentit, Lafede.cat
demanarà el dret a vot per a totes les persones de nacionalitat estrangera amb un any
d'empadronament a Catalunya. Així mateix, demana que aquest dret sigui reconegut a partir
dels 16 anys.
14. Restar pendents del compliment dels procediments i les garanties democràtiques de
tot el procés exigint tant al Govern espanyol que permeti el dret a vot, com al Govern català
que promogui les garanties necessàries per fer-lo efectiu. Lafede.cat restarà especialment
atenta a les propostes que es facin des de la societat civil per garantir el dret a vot.
15. Restar pendents perquè es garanteixi el dret a vot i a la lliure expressió de tota la
ciutadania davant el bloqueig del Govern de l'Estat espanyol i perquè les accions de la
societat civil que es duguin a terme respectin la llibertat d'expressió i opinió des dels
principis de la noviolència. Lafede.cat recorda que a Catalunya existeix una llarga tradició
d’entitats, associacions i col·lectius que han fet servir la desobediència civil com a eina de
transformació social i de posicionament ètic, en la mesura què han assenyalat les
contradiccions i limitacions de l’actual model de democràcia representativa, i han ajudat a
aprofundir i fer créixer l’autèntica democràcia.
16. Continuar participant en espais compartits amb altres organitzacions de la societat
civil, per tal d’articular de manera més àmplia el suport a la legitimitat de la demanda
ciutadana de la celebració del referèndum o situar-se, en cas que es considerés pertinent,
en suport a la legitimitat de les institucions catalanes. Lafede.cat es compromet a traslladar
les peticions de la societat civil catalana a altres espais d'àmbit estatal i internacional, per tal
d'ajudar a entendre el conflicte actual, així com per trobar aliances i complicitats.
Com a conclusió es pot dir que,
Lafede.cat es referma en la seva demanda a tots els actors polítics de gestionar l'actual
conflicte polític des de la negociació la cultura de pau i la defensa dels drets humans.
Lafede.cat defensa el dret a l'autodeterminació i totes les mesures pacifiques que es considerin
convenients, si cal, per promoure aquest dret que considerem inalienable, i per tant, defensa la
convocatòria d'un referèndum tal i com demana una àmplia majoria de la ciutadania catalana.
Així mateix, Lafede.cat reafirma que el Govern català i el Parlament de Catalunya tenen
tota la legitimitat per convocar el referèndum de l'1-O, en resposta a la demanda d'una
àmplia mobilització ciutadana, que pretén determinar quina és la relació amb l'Estat espanyol i
posar de manifest els importants dèficits democràtics que afecten a l'Estat espanyol i entenent
que el referèndum és un mecanisme per a visibilitzar i transformar el conflicte polític existent.
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Lafede.cat és conscient que el posicionament de bloqueig del Govern espanyol dificulta
disposar de totes les garanties legals necessàries per part del Govern català, i aquest
aspecte és el que sembla crucial destacar en aquests moments. A la vegada, davant la manca
de claredat i informació per part del Govern català respecte a tots els mecanismes per a
promoure el referèndum de l’1-O, Lafede.cat no avança cap postura respecte al caràcter
vinculant de la convocatòria de l’1-O. En aquest sentit, Lafede.cat resta a l'espera de
noves informacions respecte a la convocatòria del referèndum de l’1-O, i entén que el
caràcter vinculant també està subjecte a com es desenvolupa el procés i l’apropiació que
d’ell es faci la ciutadania catalana. Lafede.cat torna a ressaltar que és bona part d’aquesta
ciutadania que exigeix ser reconeguda com a subjecte polític amb capacitat per convocar
referèndums que determinin el seu futur i la seva relació amb Espanya, o sobre la defensa
d'altres drets humans.

Declaracions prèvies dutes a terme per Lafede.cat en relació al procés que viu Catalunya:
Sí a la desobediència civil per avançar en la transformació social
http://www.lafede.cat/si-a-la-desobediencia-civil-per-avancar-en-la-transformacio-social/
Per defensar els drets polítics i socials, participem el 9N
http://www.lafede.cat/per-defensar-els-drets-politics-i-socials-participem-el-9n/
Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum
https://pactepelreferendum.cat/
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