
MANIFEST CONTRA ELS ABUSOS DE L’1 D’OCTUBRE

Estimats  companys  i  companyes,  avui  estem  aquí  no  com  a
estudiants, sinó com a ciutadans i ciutadanes del món. Ha arribat
l’hora en què hem de parlar, hem d’obrir els ulls. Ens diuen que som
una generació  que no s’ha vist  obligada a  lluitar, que ja  ens ho
donen tot preparat. Bé, ara hem vist que no és així.

El dia 1 d’octubre passarà a formar part de la història per sempre.
La ciutadania ens hem vist obligats a sortir al carrer per defensar la
democràcia i la llibertat, dos valors que consideràvem fonamentals.
Aquelles persones que han viscut la dictadura, han tornat a veure el
mateix: gent desarmada i pacífica apallissada per voler expressar la
seva opinió, per voler introduir un vot a una urna.

Ahir és van trencar moltes coses com ara valors; ossos, i  vidres,
vidres d’edificis que acollien la democràcia, igual que es van trencar
els vidres dels jueus fa menys d’un segle. Però no han trencat la
nostra voluntat;  nosaltres,  el  poble,  sense fer  ús de la  violència,
tenim més força que cap exèrcit.

Tothom ha vist què ha passat, per molt que es vulgui manipular la
informació  i  les  declaracions,  les  imatges  són  ben  clares.  844
conciutadans  i  conciutadanes  tenen  marques  físiques  del
maltractament que han viscut, i  tots tenim marques psicològiques
que ens duraran per sempre.

El dia de demà, els que estem aquí, serem els qui dirigiran el món.
Doncs heu de saber que el dia de demà ja és aquí. Obriu els ulls,
mireu al vostre voltant, i crideu, no calleu. Hem de fer que tothom
escolti el que pensem i que se’ns respecti, no donarem l’esquena al
que hem viscut.  Ja  no és qüestió  d’Espanya i  Catalunya,  estem
parlant  del  món sencer. Qui  serà  el  pròxim que sofrirà  aquestes
injustícies? Ningú, perquè no ho permetrem mai més. El pacifisme
derrotarà el règim abusiu i antidemocràtic.


