Els pobles tenim la paraula
Les formacions que subscrivim el present manifest formem part de nacions i pobles que
aspiren a construir lliurement el seu futur.
El model territorial i polític consagrat per la Constitució de 1978 va negar des de la seva
engegada la sobirania a les nostres nacions.
L'esgotament d'aquest marc jurídic-polític, que no va respondre a la voluntat dels pobles ni va
recollir les ànsies de transformació social a la sortida del Franquisme, és avui un fet irrefutable,
la qual cosa no pot sinó reafirmar-nos en el compromís que adquirim per la ruptura
democràtica.
Ahir com avui entenem que la veritable democràcia és aquella en la qual els pobles i les
persones són lliures per construir un futur de justícia
i igualtat, la qual cosa, per a nosaltres i nosaltres, passa aquí i ara per la superació del model
neoliberal.
La política de vulneració de drets socials i de llibertats fonamentals, d'una part, i la deriva
autoritària d'un Estat incapaç d'assumir el dret de les nacions i pobles a organitzar-se
lliurement, per l'altre, fa impossible el pacte amb l'Estat i resta tota credibilitat a eventuals
reformes.
Per això, i des del respecte a les realitats diverses que es donen en les nostres nacions,
proclamem que correspon als nostres pobles i a la seva ciutadania determinar, de forma
democràtica, el seu futur.
Reclamem per als nostres pobles el dret a protagonitzar, si així ho decideixen les seves
respectives ciutadanies, processos constituents. I afirmem amb total claredat que tals
processos no estan subordinats a un eventual procés de similar naturalesa a nivell de l'Estat.
De fet, l'ofensiva recentralizadora de l'Estat i la defensa encesa de la unitat d'Espanya, a la
qual es presten partits de vell i nou encuny, amenacen amb aprofundir en la negació dels
nostres pobles i nacions.
En aquest sentit només podem interpretar el rebuig de l'Estat espanyol a respectar les
decisions del poble català com una agressió extensible a l'expressió de la voluntat popular en
totes i cadascuna de les nostres nacions.
Aquesta actitud profundament antidemocràtica posa a més de manifest que és del tot il·lusori
esperar al fet que una eventual alternança electoral el proper 20 de Desembre entre partits
que es neguen a acceptar el dret a decidir dels pobles, habiliti un autèntic canvi polític.
En aquesta situació, no cal quedar-se de braços creuats, és hora de fer un pas endavant per
dir alt i clar que sense la presència de processos emancipatoris dels pobles no és possible la
ruptura democràtica.
Mentre que internacionalistes podem identificar-nos i fins a compartir els anhels de canvi dels
sectors progressistes que en l'Estat espanyol aspiren a una transformació política llargament

esperada.
No obstant això, entenem que nostra millor aportació a aquest desig de transformació passa
per treballar per escenaris constituents propis i per impulsar una radical transformació
sociopolítica en les nostres nacions respectives, així com per l'establiment pas a pas d'una
estratègia conjunta de col·laboració entre les forces polítiques sobiranistes.
Des de la convicció que per més que es tracti de posar traves al lliure exercici de la voluntat
popular, els pobles i la ciutadania tenen la paraula, expressem el nostre compromís de:

-Treballar conjuntament en l'objectiu comú de ruptura amb el model d'Estat consagrat per la
Constitució de 1978 en la lluita contra el centralisme i l'obertura de nous processos
constituents.
-Impulsar, en conseqüència, l'engegada o el desenvolupament de processos constituents
populars, radicalment socials i democràtics en les nostres nacions
-Col·laborar en l'objectiu comú que nostres ciutadanies respectives es dotin dels instruments i
mecanismes necessaris perquè puguin decidir sobretot i veure respectades les seves decisions.

-Recolzar-nos mútuament davant els atacs que busquin impedir l'exercici d'aquest dret
fonamental i, en general, l'avanç de cadascuna de les nostres nacions en el camí cap a la seva
plena sobirania.
-Defensar el dret de tots els pobles a decidir el seu futur, de forma pacífica i democràtica,
sense amenaces ni ingerències externes
CUP, ERC, Més per Mallorca, EH Bildu, BNG, Unidad del Pueblo, Andecha Astur, Izquierda
Castellana i Puyalón de Cuchas
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