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Continua l'escalada repressiva, mantenim la lluita

Nosaltres i els nostres hem conegut la repressió. Multes, judicis, peticions de presó i presó. Des de fa anys. I fora
dels focus d'atenció dels grans mitjans, a qui interessàvem poc. Una repressió exercida per les empreses, per la
judicatura, per ajuntaments i els governs de la Generalitat i l'estat espanyol. L'hem patit i hi hem lluitat en contra. En
aquest camí de lluita, de solidaritat i de recolzament, ens hem trobat amb molts companys i companyes de molts
moviments socials. I també ens hem trobat amb molt silencis, de mitjans de comunicació, d'institucions.

Ara la repressió continua. En aquesta ocasió els empresonaments de'n Jordi Cuixart i Jordi Sánchez s'han fet sota
tots els focus mediàtics. Una publicitat que també hauria calgut en tants i tants altres casos condemnats al silenci.
Malgrat això, o precisament recordant això, des de la CGT de Catalunya volem fer públics els següents punts:

1Rebutgem de manera enèrgica la repressió de l'estat, que les darreres setmanes ha comportat l'adopció de
mesures excepcionals contra una part important de la població de Catalunya.

2Cridem a combatre aquesta suspensió de drets que, de manera progressiva, s'està consolidant. S'hi afegeix,
en aquest cas, un ús del delicte de 'sedició' que podria ser aplicat a qualsevol altra manifestació futura motivada per
un canvi de l'statu quo, sigui territorial o de tipus socio-econòmic.

3Exigim l'aturada immediata de la persecució policial i penal contra persones per la seva ideologia, per
promoure manifestacions o pel seu activisme social, sindical i polític. Per la seva actualitat, volem expressar també
que és inadmissible que es castigui amb presó a qui va organitzar o col·laborar amb el referèndum del dia 1
d'octubre.

4Exigim, també, de forma clara i categòrica, la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques, entre els
quals des d'ahir s'hi han afegit també en Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.

5Reclamem la dissolució de l'Audiència Nacional, hereva directa del Tribunal de Orden Público franquista, un
tribunal d'excepció que les darreres dècades ha perseguit sistemàticament la dissidència política a l'estat espanyol.

A la CGT de Catalunya hem reiterat el nostre compromís amb la llibertat, amb la defensa de drets civils i en la lluita
contra els abusos de poder. Fem una crida a tornar a convertir aquest compromís en mobilitzacions, de la forma i en
els llocs es vagi considerant oportú en cada moment.
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