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Des  del  sistema  econòmic  actual,  les  grans 
empreses y les organitzacions polítiques en general, 
davant la manca de resposta de la classe obrera ens 
plantegen desvergonyidament, com a única sortida a 
la  crisi,  reformes  laborals,  un  més  intens  esforç  i 
sacrifici, més responsabilitat, treballar més hores, etc, 
als de sempre. Quan l'exemple que donen el sistema 
financer, la banca i les grans multinacionals és el de 
ser  elements  depredadors  sense  escrúpols, 
destructius,  d'una  avarícia  i  violència  sense  límits. 
Demostrant  ser  un  perill  social,  ja  que  són  els 
principals responsables d'aquesta situació, que, amb 
llur ambició desmesurada i un sistema econòmic molt 
desigual,  segueixen  provocant  problemes  greus  a 
nivell social amb més atur, amb plans del govern per 
agilitzar el desnonaments, amb uns sous més baixos o 
amb més controls a les baixes per malaltia o accident 
amb l'objectiu de treure'ns més rendibilitat a costa de 
la  nostra  salut.  Mesures  contra  la  ciutadania  que 
l'enfonsen cada cop més en la precarietat.

Contra  aquesta  situació,  cal  actuar,  alçar  la  veu, 
que  el  nostre  silenci  no  sigui  còmplice  de  llur 
barbàrie.

A la CGT ho tenim clar: no volem ser les víctimes 
de  llur  violència,  de  llur  terrorisme  político-
econòmic,  tenim dret al  treball,  a  l'habitatge,  a  la 
salut,  a  una  vida  digna  y  a  un  model  polític  i 
econòmic basat en el respecte a les persones i al medi 
en  què  vivim,  amb  una  distribució  dels  recursos 
dirigida  a  satisfer  drets  socials  postergats  a 
bastament.  La nostra obligació és exigir-ho i la 
nostra lluita és defensar-ho.

El  sistema  capitalista  està  caduc  i  la  seva  crisi 
amenaça el futur de la humanitat, no podem seguir 
confiant  les  solucions  als  professionals  de  la 
manipulació i als experts en la dominació.

El  futur  passa  per  una  alternativa  eco-social 
veritable,  i  no  una  d'aparador,  per  tant  ens 
qüestionem  seriosament  el  tipus  de  producció  que 

estem patint a l'actualitat i  defensem una forma de 
produir  sostenible,  menys  lesiva  per  al  medi  i 
pensada per a les persones, potenciant aquells valors 
que  ens  fan  millors  persones  com  el  recolzament 
mutu,  la  solidaritat,  el  respecte,  el  compromís  i  la 
responsabilitat,  en  contraposició  a  l'avarícia  i  la 
competitivitat  desmesurada  i  sense  sentit  que  el 
sistema ens imposa.

 Per això
• Practiquem  la  democràcia  directa com 

única manera de garantir la transparència i la 
participació de tots i totes.

• Exigim l'autogestió de la producció i  de la 
vida  social,  amb  un  repartiment  del 
treball, reduint la jornada laboral tant 
com calgui per a què la plena ocupació 
sigui una realitat. Disposant de més temps 
per  a  l'autogestió  dels  nostres  recursos  i 
necessitats: transport, energia, aigua, sanitat, 
ensenyament,  alimentació,  treball, 
planificació familiar, dependència, assistència 
social,  etc.  Potenciant  allò  públic,  allò 
col·lectiu, en detriment d'allò privat.

• I exigim la democràcia econòmica, que és 
la que ens garanteix un repartiment equitatiu.

La CGT està per la vaga general per a mostrar el 
nostre rebuig a les mesures que se'ns plantegen des 
d'el poder i com inici d'un moviment obrer actiu. Per 
això  plantegem  als  treballadors  i  les  treballadores 
anar  potenciant  i  aglutinant  la  mobilització,  la 
protesta,  el  debat  i  estendre  el  conflicte  a  nivell 
internacional,  exigint canvis reals,  ja  què la riquesa 
social  acumulada,  igual  que  els  recursos  naturals, 
pertanyen a tot el poble.

Només la instauració d'una democràcia econòmica 
i directa pot evitar les crisis i que les crisis serveixin 
per  emprobrir  més  els  pobles  i  enriquir  més  els 
especuladors.

NOMÉS N'HI HA UN DE CAMÍ: DIGNITAT I LLUITA
 Pel repartiment del treball i de la riquesa
 Per la democràcia econòmica i l'autogestió
 Per la propietat col·lectiva de la riquesa social acumulada i dels recursos naturals

UNIM-NOS EN EL CAMÍ CAP A LA VAGA GENERAL


