
 
 
 

CCOO de Catalunya es solidaritza amb la ciutadania dels països del mon àrab, 
que està expressant les seves legítimes aspiracions i demandes de reforma 

 
La lluita per la dignitat i la llibertat s’estén al mon àrab 
 
CCOO de Catalunya es solidaritza amb la ciutadania dels països del mon àrab, que està 
expressant les seves legítimes aspiracions i demandes de reforma. Els esdeveniments 
que s’estan succeint vertiginosament, requereixen, per una altra part, de la més ferma 
condemna per la repressió exercida contra tots aquells que s’atreveixen a demanar 
justícia i democràcia. En la seva lluita les dones i homes que protagonitzen aquest 
aixecament popular al mon àrab, han de fer front a la violència i a la falta d’unes 
llibertats fonamentals que els han estat negades per part dels que no volen altra cosa que 
perpetuar-se en el poder. 
 
El cas més flagrant és, lamentablement, el de Líbia, on més de dos centenars de morts a 
Bengasi, Musratha i Trípoli donen testimoni de la desesperança, la cruesa, i la 
desproporció de la lluita contra un règim dictatorial que no ha dubtat en utilitzar foc real 
de morters i metralladores contra la població. L’estat d’emergència declarat a Bahrein, 
les protestes al Yemen contra el règim del president Ali Abdalà Saleh, però també les 
manifestacions contra el règim iranià i les que s’han viscut al Marroc, mostren el valor i 
la ferma determinació d’una població que vol assumir des de la maduresa i la 
responsabilitat les regnes de la seva pròpia existència. 
 
No els ho han d’impedir ni l’exèrcit, ni les forces paramilitars, ni l’apagada informativa 
i l’atac als professionals del periodisme. Tal i com declaraven 60 intel·lectuals àrabs del 
Magrib i d’Orient Pròxim, en un comunicat conjunt, el passat 3 de febrer; la força que 
els empeny, és la “legitimitat del poble per alliberar-se del jou de l’opressió i construir 
la democràcia”. El seu somni és el d’una societat més justa i més humana, regida per les 
regles de l’Estat de dret, per la sobirania popular i la separació de poders. El de la 
igualtat davant la llei, de la redistribució equitativa de la riquesa, de l’eradicació de la 
corrupció i de la garantia de llibertats individuals i col·lectives, incloses les llibertats 
d’opinió i creença... Un somni pel que val la pena lluitar... perquè “el nou dia que ha 
començat al món àrab té ara el color de la dignitat recuperada i de la llibertat”. 
 
 


