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Davant els atacs a la llibertat sindical, ni un pas enrere

Fa temps que les anomenades llibertats que sobre el paper tolera aquest sistema són retallades i combatudes a
molts nivells. A les diferents modificacions del codi penal i legislatiu contra l'exercici del dret de vaga o la
dessobediència al carrer (llei mordassa), s'hi afegeix una relectura restrictiva de les normes existents per a ampliar
el seu abast a pràcticament qualsevol forma de protesta.

Aquests dies hem vist la repugnant sentència d'un jutjat de Navarra contra un sindicalista de LAB, condemnat a 21
mesos de presó per haver fet servir un megàfon i enganxar enganxines a un restaurant. La protesta era contra
l'acomiadament de diversos treballadors, repressaliats per no haver votat a qui tocava a les eleccions sindicals
realitzades poc abans.

El jutge considera que la protesta suposava un delicte de "coaccions" perquè les enganxines eren "massa i
dificultaven la imatge del restaurant un cop finalitzada" a més de l'inconvenient que causaven les consignes quan es
sentien des de dintre del local. La sentència reconeix el dret a la llibertat sindical, com no, però considera que va
passar els límits d'aquesta. Per unes consignes i enganxines.

Aquesta i altres sentències i actituds semblants pretenen encerclar la lluita sindical a simples actes de folklore o
performances domesticades, tractant el fet de la protesta com una alteració de l'ordre públic contra el que s'ha
d'exercir l'oportuna repressió. Tot acte sindical pot ser considerat una coacció o amenaça, i tant que sí. La resposta
de les treballadores es caracteritza precissament per realitzar dany directe (econòmic, productiu, d'imatge) contra les
empreses per a forçar-les a cedir en els nostres objectius.

De la mateixa forma que seguim manifestant-nos sense demanar permís a ningú, que seguim fotografiant als cossos
repressius per a evidenciar la seva violència, que dessobeïm a centres de treball i a les protestes socials, no hem de
permetre cap amedrentament realitzat per uns ultres al servei del capital que pretenen imposar la seva visió d'una
societat previsible, ordenada i domesticada.

Seguirem empaperant no com sempre, sino més encara.
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