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Proposta de Resolució: 

 

Resolució sobre la situació a la riba sud del Mediterrani 

(Consell Nacional, 05 03 2011) 

 

Les grans mobilitzacions ciutadanes de les últimes setmanes a diferents països del 

sud de la Mediterrània són simptomàtiques de l’actual context global de crisi i 
incertesa, però també de la necessitat de canvis profunds, d’obertura, de democràcia 

i de progrés en molts Estats de la regió.  

A Tunísia, els ciutadans i ciutadanes van protagonitzar les primeres concentracions i 

manifestacions pacífiques reclamant unes condicions de vida dignes per a tothom i 

una immediata reforma democràtica amb participació activa i lliure de la societat. 

Malgrat la repressió violenta de les forces de l’ordre, les protestes van copsar la 
voluntat popular d’iniciar canvis profunds, conduint, en primera instància, a la 

dimissió del president Ben Alí i obrint un procés irrevocable de transició. 

A Egipte, el moviment social sense precedents per reclamar un procés de millora 

social i de transformació política també va portar a la renúncia del president del país, 

Hosni Mubarak, després de 30 anys de govern autoritari i immobilista i 18 dies 
ininterromputs de protestes pacífiques als carrers de les principals ciutats del país.  

Aquestes reeixides rebel·lions ciutadanes a Tunísia i Egipte han encès l’espurna de 

l’esperança a la regió i han mobilitzat els ciutadans i ciutadanes d’altres Estats com 

Algèria, Bahrein, Iemen o Líbia, on en alguns d'aquests països han estat brutalment 

agredides per les autoritats del país. 

A Líbia, la violència indiscriminada i desmesurada de les autoritats contra la població 
civil ha precipitat la condemna unànime de la comunitat internacional i la concreció 

de sancions exemplars contra el règim de Muammar al-Gaddafi. Els organismes 

europeus i internacionals també han impulsat procediments d’investigació per les 

vulneracions sistemàtiques dels drets humans i han reiterat el seu suport 

incondicional als ciutadans i ciutadanes del país i tota l’ajuda i recursos necessaris 
per superar l’actual crisi política i humanitària.  

El latent malestar social, el desgast polític de governants despòtics i el desig 

d’introduir reformes democràtiques i d’abraçar un sistema respectuós amb els drets 

humans i les llibertats fonamentals ha fet de la societat civil d’aquests països, 

subjecte i protagonista d’un canvi històric que marca l’inici d’una nova etapa a la riba 

sud de la Mediterrània. 

Davant d’aquest nou horitzó, el Partit dels Socialistes de Catalunya: 

 

1. Expressem el nostre ple suport a les protestes ciutadanes que, per mitjans 

pacífics, han demostrat el poder de les idees de llibertat i democràcia. La seva 

valentia i determinació han iniciat un procés irreversible de profunda 
transformació a la regió. 
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2. Condemnem rotundament la violència i la utilització desproporcionada de la 

força per part de les autoritats. Manifestem la nostra solidaritat amb les 

víctimes i les seves famílies i demanem l'atur immeditat de la violència i que es 

portin a terme les investigacions corresponents, es depurin responsabilitats i 

s’imposin sancions contra aquells països que, com és el cas de Líbia, han 

atacat de forma indiscriminada i sistemàtica la seva població.  

3. Aplaudim l’ús d’Internet i de les xarxes socials com a vehicle mobilitzador i com 

a mitjà per donar a conèixer al món les demandes dels manifestants i el 

desenvolupament de les protestes i per denunciar l’actuació repressora i 

censuradora de les autoritats, a les quals reclamem que compleixin amb els 

compromisos d’alliberar els presos polítics, periodistes i opositors i restablir 

totes les xarxes de comunicació interrompudes durant les mobilitzacions. 

4. Donarem suport a la societat civil dels països que han iniciat processos de 

transició perquè es puguin organitzar per participar activament en la 

preparació i celebració d’unes eleccions lliures i justes i la instauració d’una 

veritable democràcia, basada en l’Estat de Dret i el pluralisme polític.  

5. Esperem que les polítiques socials de la nova etapa parin especial atenció a les 
generacions més joves i vetllin per donar veu i facilitar la participació de tots els 

sectors socials. En aquest sentit, les dones han de ser part activa de la 

transformació per contribuir a la construcció d’una autèntica democràcia 

igualitària, justa, compromesa i sensible a les diferències i necessitats 

col·lectives.  

6. Encoratgem  la UE a oferir tota la col·laboració, acompanyament i mitjans 
necessaris perquè aquesta nova era dels països veïns de la riba sud del 

Mediterrani consolidi unes estructures democràtiques, millori la qualitat de 

vida dels seus ciutadans i ciutadanes i reverteixi en la prosperitat, estabilitat i 

progrés de la regió. 

7. Incitem els nostres representants al Parlament Europeu a què aprofitin aquest 
moment històric per enfortir els lligams de cooperació euro-mediterranis i 

donar un nou alè a la Unió per la Mediterrània (UpM) 

 

Convençuts que les dues ribes del Mediterrani compartim un destí comú, els 

socialistes i les socialistes catalanes, reivindiquem i fem nostres els esforços per 

contribuir a què la regió sigui un referent mundial de pau, democràcia, progrés, 
solidaritat, igualtat i combat pel respecte dels drets humans.  

 

Barcelona, 5 de març de 2011  


