POSICIONAMENT DE L’ANC DAVANT LES ELECCIONS DEL 25N
! QUE CAP VOT INDEPENDENTISTA ES QUEDI A CASA
! VOTEM PARTITS QUE ES POSICIONIN CLARAMENT PER L’ESTAT
PROPI
Estem a les portes d’escollir un nou Parlament de Catalunya i hi ha raons
molt importants per a pensar que en aquest nou Parlament es debatrà el
futur de la nació catalana; haurem de decidir entre dos models
antagònics de país: continuar essent una autonomia subordinada a les
ordres d’un Estat Espanyol centralitzador, que retalla les llibertats
democràtiques i escanya econòmicament totes les possibilitats de
progressar dels catalans, o emprendre el camí de la recuperació de la
nostra independència política, de la llibertat, la dignitat, la
democràcia de base i la justícia social, apostant per fer de
Catalunya un nou estat d’Europa.
El nostre vot legitimarà tot el procés posterior. Això és el que haurem de
tenir ben present quan estiguem davant de l’urna de votació. El 25N
tothom ha d’anar a votar, cap independentista es pot abstenir. No es pot
distreure cap vot, tots han de servir per reforçar les opcions de la
llibertat i l’Estat propi. En aquestes eleccions el vot útil passa per les
opcions amb visió de futur, per les opcions que es comprometen a
avançar cap a l’Estat propi.
PER QUÈ NECESSITEM ESDEVENIR UN NOU ESTAT DEL MÓN
Per dignitat nacional hem de defensar la nostra llibertat, avançant en
el nostre procés d’independència. Hem de dir prou a la submissió i al
maltractament continuats en els àmbits econòmic, social, cultural i
lingüístic. Hem de dir prou a les campanyes insidioses que, des dels
mitjans de comunicació i els mitjans institucionals i polítics, estan
escampant l’odi i la mentida contra Catalunya, i ho hem de dir de manera
ferma, clara, tranquil·la i pacífica.
Per radicalitat democràtica, catalans i catalanes tenim tot el dret a
exercir democràticament el dret d’autodeterminació. A l’Europa del segle
XXI ningú pot oposar-se a la regeneració democràtica, ni a la nostra
participació en la construcció del nostre Estat.

Per justícia social, la crisi econòmica, política i social que vivim està
mostrant la cara més amarga de la nostra societat, retallant drets i
prestacions socials, abocant milers de famílies a la precarietat, a
l’exclusió i a la pobresa. Necessitem un nou Estat que ens permeti
millorar el nostre benestar i ens garanteixi un país més just, més
pròsper i més sostenible.
Per tot això, demanem a tots els partits que concorrin a les properes
eleccions que subscriguin els següents punts en el seu programa
electoral:
1) La sobirania de Catalunya resideix en el poble català. El poble
català és qui ha de ser consultat a l’hora
de decidir la relació
política que vol establir amb la resta de pobles i Estats del món.
2) Ens posarem a treballar immediatament perquè, en la
propera legislatura, Catalunya esdevingui un nou Estat
d’Europa.
3) Treballarem conjuntament amb la resta de grups polítics
perquè el procés de constitució del nou Estat independent sigui el
més consensuat possible i esdevingui l’Estat de tots els catalans i
catalanes.

INDEPENDÈNCIA ÉS LLIBERTAT,
CATALUNYA NOU ESTAT

