MANIFEST del sindicalisme alternatiu i de classe:
Llibertat presos i preses polítiques. Pels drets socials i polítics
Des del conjunt de sindicats sota-signants rebutgem la sentència i exigim la llibertat de totes les
pesones preses polítiques. Totes les organitzacions vam defensar i defensem el dret del poble català
a decidir el seu futur, delegades nostres van participar a la històrica jornada de l’1 d’octubre de
2017 a la qual la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van ser incapaces de frenar una votació per la
resistència de la gent, principalment de la gent treballadora.
L’Estat espanyol està controlat per un conjunt d’elits econòmiques que determinen les polítiques
econòmiques i socials de marcat caràcter neoliberal que comporten reformes laborals i de les
pensions, la precarització de les relacions laborals i la pèrdua de drets socials; així com a l’espoli de
les caixes públiques o al rescat de la banca, passant pel Castor. Unes elits dominants que tenen en la
unitat de l’Estat, representada per la corona, una de les seves armes més fortes per mantenir
aquest estat d’injustícia generalitzada.
Els fets de l’1 d’octubre de 2017, l’exercici de l’autodeterminació sustentada per l’autorganització
popular va ser un exemple, tant del poder que tenim quan ens organitzem, com de les ànsies de
llibertat i de canviar les coses d’una gran part del poble català. La vaga general a Catalunya del 3
d’octubre va demostrar, a més, el paper central que la classe treballadora juga a la societat actual.
Des del sindicalisme alternatiu i de classe expressem la nostra solidaritat amb la lluita pel dret
d’autodeterminació de Catalunya i de la resta dels pobles del món i de l’Estat que així ho decideixin.
Exigim la promulgació d’una amnistia que garanteixi la llibertat de totes les preses polítiques i el
retorn de les persones exiliades.
Ens comprometem en la mesura de les nostres possibilitats a donar suport a les mobilitzacions en
defensa dels drets socials i polítics a Catalunya.
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