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Que no ens tapin la boca

Estem assistint els darrers anys a una deriva autoritària de l'estat cap a models ultrapunitius (reformes del codi
penal), ultracensors (llei mordassa), ultraliberals (reformes laborals i de pensions) i ultrarepressius (el 80% de les
forces d'antidisturbis de l'estat preparades per a tornar a actuar contra el poble). És a dir, vivim temps de política
ultra on es tracta com a enemic els interessos de la població i la població mateixa.

És en aquest context d'agressivitat i retallades, terreny també recorregut per la pròpia Generalitat, en què controlar
els ulls i les veus que expliquen el que està passant és necessari per evitar que s'activi o s'alimenti el rebuig de la
gent. I és en aquest context que les actituds ultradretanes de l'estat espanyol volen intervenir els mitjans públics de
l'ACN, TV3 i Catalunya Ràdio.

La informació lliure i contrastada és essencial per a que les persones puguem decidir en llibertat en base al nostre
pensament crític. La pèrdua de visions i pluralitat ens dirigeixen pel camí de societats dominades i pensaments
únics, que és el que alguns volen. També aquí, no hem d'oblidar-ho mai. No ho permetrem!

Des del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya fem una crida a la resistència contra tota mordassa, contra
tota directiva pública o privada que orienti el posicionament manipulador de la informació, i especialment fem una
crida a l'orgull de ser treballador/a dels mitjans públics de comunicació i a la dignitat de no cedir mai a la censura. En
aquest camí, els i les companyes dels mitjans públics han de comptar amb el necessari suport de la resta de la
classe treballadora.

Cap mordassa, tots els drets!
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