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ELS DRETS NO SE SUSPENEN, ELS DRETS ES DEFENSEN
El CNJC reivindica legislació garantista dels drets de les persones joves i
rebutja la suspensió de lleis 24/2015 i 17/2015 efectuada pel Tribunal
Constitucional.
Comitè Executiu –11 de juny de 2016

El juliol del 2015, el Parlament de Catalunya va debatre i aprovar dues lleis
que marcaven un abans i un després en la defensa dels drets socials de la
ciutadania. En primer lloc, s’aprovava per una àmplia majoria la llei
d’Igualtat entre homes i dones de Catalunya (Llei 17/2015), essent la
primera llei d’aquest àmbit que s’aprovava en el sí del Parlament i que
permetia regular, entre d’altres qüestions, que les dones "puguin rebre la
prestació de la interrupció de l'embaràs, per mitjà dels centres de la xarxa
pública sanitària”. En segon lloc, s’aprovava per unanimitat la llei de
Pobresa Energètica i d’Emergència Habitacional (Llei 24/2015), redactada i
debatuda a través d’una ILP impulsada per la PAH, l’Aliança Contra la
Pobresa Energètica i l’Observatori DESC. Aquesta llei esdevenia un punt
d’inflexió en la defensa de l’habitatge digne per a totes les persones en
situació d’exclusió habitacional, ja que obligava a les entitats financeres, a
les filials immobiliàries de les entitats i als fons d’inversió a oferir els pisos
dels quals són propietaris en lloguer social, o bé que les administracions
públiques garantissin en qualsevol cas el reallotjament adequat de les
famílies i les persones en situació de risc d’exclusió residencial que
estiguessin en procés de ser desnonades per poder fer efectiu el
desallotjament.
Malgrat comptar amb un ampli consens social a Catalunya, i havent estat
aprovades pel Parlament de Catalunya per amples majories -arribant, en
alguns dels casos, a la unanimitat-, el Tribunal Constitucional -un cop mésha suspès la vigència i aplicació de les mateixes (a instàncies del Govern
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Aquest fet va provocar que més de 40 entitats polítiques, socials, sindicals i
sobiranistes del país -entre elles la CONFAVC, Òmnium Cultural, CCOO, UGT
i l’ ANC- s’organitzessin en la seva heterogeneïtat i de manera transversal
per defensar aquestes lleis i drets de les persones entenent que, en
suspendre l’actual legislació, es vulneraven els drets de la ciutadania. Va ser
en aquest sentit que el passat 29 de maig es va celebrar la manifestació
“Els drets no se suspenen”, aplegant prop de 60.000 persones per
reaccionar davant la suspensió d’aquestes lleis considerant que aquests
recursos d’inconstitucionalitat suposen:



La pèrdua de drets polítics, socials i laborals i la retallada de serveis
públics.



El buidat de competències del Parlament de Catalunya.



Una manca d’instruments per combatre l’increment alarmant de la
pobresa i les desigualtats socials.

Tenint en compte també que les entitats promotores de la passada
manifestació del 29 de maig també reivindiquen:



La urgència de l’aprovació de la ILP de la Renda garantida de
ciutadania.



La pobresa, democràcia, treball i drets socials i de ciutadania han
d’estar en el centre de les reivindicacions.



La defensa dels drets de ciutadania com a garantia per combatre la
pobresa, com són el dret a l’habitatge, la retirada de la LOMCE, una
sanitat pública per a tothom i el dret al treball digne.

Per tot això, assumint com a pròpies totes aquestes reivindicacions
transversals i sent conscients de l’efecte que té la suspensió d’aquestes lleis
en el col·lectiu juvenil, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
reivindica:
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Instar a tots els actors polítics i socials a defensar fermament
aquestes lleis suspeses pel Tribunal Constitucional i continuar
aplicant-les a Catalunya.



Revertir les retallades, reivindicar la derogació de les reformes
laborals -culpables, en part, de la cada cop més preocupant
precarització de les condicions laborals-, i apostar per la defensa dels
drets de la ciutadania.



Que la qualitat democràtica és fonamental per a resoldre els
problemes socials, i per això es fan necessaris més i millors
mecanismes per fiscalitzar la tasca política.



La necessitat d’obrir un diàleg real amb els agents socials pel treball
digne, els drets socials i la democràcia real.

Resolució presentada pel Secretariat del CNJC
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