Federalisme creixent
Des de l’any 2012, quan Artur Mas va iniciar l’aventura cap a la independència
de Catalunya, els i les socialistes hem defensar que la ruptura no és el camí
per a construir el futur del país. Tenim al nostre ADN polític l’internacionalisme,
motiu que ens fa no creure en les fronteres. Per això portem defensant des de
la fundació de la nostra organització ara fa 40 anys que el federalisme és la
millor alternativa per assolir la millora de les relacions entre els diferents
territoris que comformen Espanya.
No ens basem en sentiments ni en fets imaginaris o manipulacions de la
història per defensar que l’Espanya federal és la millor opció de futur per als
interessos de Catalunya i les persones que hi convivim. Arreu del món hi ha
diversos exemples de com d’exitós resulta implantar el federalisme, ja que és el
sistema que millor pot adaptar-se a les circumstàncies i desafiaments canviants
del món actual.
Des que els i les socialistes vam proposar l’anomenada “tercera via” com a
solució entre l’inmobilisme de la dreta espanyola i el procés independentista,
els arguments contra la vía federal sempre ha estat la mateixa: no hi ha
federalistes fora de Catalunya. No és cert que el federalisme només sigui un
reclam aquí, i la millor mostra és que el passat dimarts 25 de setembre va tenir
lloc la presentació de l’”Asociación por una España federal”, organització a
nivell estatal creada com a nexe d’unió entre les diferents organitzacions
federalistes que han sorgit arreu d’Espanya en aquests darrers temps.
A més a més, defensar una major integració europea i fomentar la idea de
l’Europa federal de cara al futur, una Europa més democràtica, més justa
socialment, per poder afrontar els grans reptes i conseqüències de la
globalització i el neoliberalisme que patim actualment, per ser capaços de
combatre els grans poders econòmics que amenacen les nostres democràcies,
així com trobar una solució a problemes que traspassen les nostres fronteres
com el canvi climàtic, que només podrem resoldre desde una perspectiva
federal i amb solucions compartides entre tots els estats membres, i no
cadascun pel seu compte.
Per tant, com a socialistes i federalistes, hem de participar activament en la
divulgació de les idees federalistes, entès el federalisme com a factor
transversal en gran part d’aquelles polítiques que es vulguin portar a terme. No
hem d’oblidar que el federalisme és, a més d’un sistema d’organització
territorial i institucional, un model de govern, ja que el federalisme és
autogovern alhora que govern compartit, i per això ha d’estar present en totes
aquelles polítiques on actuïn diferents institucions de diferents nivells
territorials.

Com a Joventut Socialista a les Comarques Tarragonines, volem instar a la
lluita cap a la implantació en la nostra acció política del federalisme en totes
les seves expressions, per demostrar que la instauració del sistema federal és
l’opció més viable per a construir el futur de Catalunya i la resta de territoris que
conformen Espanya, així com també promoure l’Europa Federal per a què la
Unió Europea segueixi evolucionant cap a un vertader model federal.

