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Aturem la repressió, construïm la llibertat

Fa uns dies la sentència del Tribunal Suprem, que a banda de les condemnes també aplana el camí a un
enduriment legal de la repressió, va encendre l'espurna. Una espurna que ha pres unes dimensions que ningú
s'imaginava. Les manifestacions i les accions de resistència activa al carrer contra les agressions cada vegada més
brutals dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional mostren com milers i milers de persones no es conformen en
observar, passivament, com es construeix un règim cada vegada més autoritari al seu voltant.

Les banderes estan passant a un segon pla. Això va de llibertat, de ràbia davant el rearmament repressiu i
també va de nosaltres. Una generació, que té tot el futur per endavant, s'ha alçat. Ha dit que n'està farta de ser
instrumentalitzada per la política institucional. Que està farta de no veure un futur digne en aquest món. I
s'enfronta activament als governs català i espanyol, els mateixos que des de fa anys ens retallen serveis públics
i drets laborals. També els darrers esdeveniments ens mostren com, en la criminalització i repressió d'aquesta, els
dos governs van de la mà.

En aquest context, els i les anarcosindicalistes no ens podem quedar a casa com a simples espectadors. Una
darrera l'altra, moltes seccions sindicals, sindicats i federacions territorials de la CGT de Catalunya han anat fent
públiques crides a la mobilització activa i a la lluita per frenar la repressió i en defensa de la llibertat. Com a
llibertàries i llibertaris, sempre hi som a les lluites contra l'autoritarisme repressiu del poder, defensant les llibertats.

Per tot això, fem pública la següent crida:
1- A participar activament a les mobilitzacions i a la resistència al carrer. Lluitem contra aquest sistema polític
que des de fa dècades ens mutila els nostres drets com a persones i com a treballadores i treballadors. Aquestes
mobilitzacions fa dies que duren i demà tenen una cobertura de vaga general convocada per la I-CSC i la IAC.
Recordem als nostres afiliats/des que és el nostre dret afegir-nos-hi, fins i tot si no l'hem legalitzat nosaltres ni cap
sindicat del nostre centre de treball. Però també avisem que la lluita continuarà més enllà del divendres.
2-A no deixar-nos instrumentalitzar per les organitzacions afins al govern català. La lluita actual és tant contra el
govern de l'Estat com contra el de Catalunya. En definitiva, és una lluita contra una classe política que des de
sempre ens limita la possibilitat d'autogestionar la nostra vida.
3-Als companys i companyes anarcosindicalistes de la resta de l'Estat, els animem a afegir-se, com ho estem
fent nosaltres, en aquesta lluita per enderrocar el Règim del 78. Només així podem guanyar.

Ens hem posat en marxa. Aturem la repressió i construïm la llibertat.
Comunicat del Secretariat Permanent de la CGT-Catalunya
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