Identitat
“És català qui viu i treballa a Catalunya, i en vol ser”
Catalunya té una població autòctona majoritàriament d’origen mestís, per
ser una terra de pas i d’acollida. Dels seus 7.553.650 habitants (12/2013), només
4.810.840 (63,6%) havia nascut a Catalunya. N'hi havia 1.417.177 (18,8%)
nascuts d'altres llocs d'Espanya i 1.325.633 (17,5%) a 160 països diferents, amb
predomini dels europeus. Actualment el 70 % de les famílies tenen membres
nascuts fora de Catalunya, o en son fills o hi estan casats.

Les arrels de qualsevol persona són allò que el connecta amb els
seus orígens i això no es pot qüestionar. És totalment compatible votar
sí a la independència sense perdre les arrels, ja que el que es fa és acceptar una
nova realitat política per tenir un país més pròsper, net i socialment just, que
pugui prendre les seves pròpies decisions. Ningú ha de renunciar als seus
sentiments, arrels ni nacionalitat. El procés sobiranista de Catalunya NO
és de tipus identitari.
Segons la Constitució actual, tots els ciutadans que ho vulguin podran
mantenir la nacionalitat espanyola. Probablement hi haurà acords de
doble nacionalitat, com els que ja hi ha amb la majoria de països
llatinoamericans i europeus. Aniria en contra dels propis interessos de país
provocar situacions de discriminació social, laboral, cultural o econòmica.
Volem, i estem treballant, per una República catalana integradora, on
els immigrants han de tenir garantit l’accés a la nacionalitat catalana si
compleixen els criteris que s'estableixin, que hauran d'estar d'acord amb els
prescrits per la Unió Europea. Hi haurà una Llei d’Estrangeria justa, que
reguli l’entrada del flux migratori de persones, però que també reconegui i
respecti els seus drets fonamentals.
En una Catalunya Estat no hi haurà ciutadans de primera i de segona. Tothom
tindrà els mateixos drets i obligacions davant les lleis.
El temor a una fractura social és un dels arguments que més fan servir els
qui s’oposen al procés d’una Catalunya independent, i forma part del paquet
argumentari de la por. És un argument sense base, destinat només a
confondre i generar tensió. L'anàlisi de la situació catalana el desmenteix
absolutament. Ni temes tant importants com l'avortament, l'homosexualitat o
la pròpia discrepància política han generat fractura social al país. En una
Catalunya independent caldrà l’aportació de tots els ciutadans, i un dels
principals objectius és la d’una societat democràtica, respectuosa amb els
drets de les persones, sense exclusions ni privilegis per raons de
naixement, llengua, sexe, religió, credo polític o qualsevol altra
circumstància.

