Ara ja ningú pot ignorar que el sistema econòmic que patim està basat en la corrupció i la depredació
de recursos naturals i de persones. I que, a part d’immoral, aquesta espoliació és a més insostenible.
El sistema polític per la seva banda, còmplice i víctima al mateix temps de la rapacitat financera, agonitza entre la seva dependència dels resultats electorals i les seves pesades -i caresmaquinàries burocràtiques. Cada dia que passa, els partits es demostren més incapaços de
pilotar algun canvi de rumb, sigui quina sigui la
seva tendència. En particular els d’esquerra,
abans satisfets amb el que van anomenar “capitalisme humà” i “creixement
sostenible”, hauran de buscar
ara un altre sol que escalfi el
seu discurs hipòcrita i buit.
Els sindicats que controlen
el sistema d’eleccions sindicals, fa molt que es van
enfangar fins a les celles
en el discurs neoliberal.
Traïen així al moviment
obrer, però aconseguien
assegurar l’hegemonia formal sobre els treballadors
i la seva nutrició econòmica constant a través de la
seva participació institucional.
Ara és el poble, qui ha de constituir-se en moviment social, construir alternatives, exigir drets i reivindicar la igualtat i la llibertat que han de
servir de principi a aquesta transformació.
Ara és necessari un canvi en les relacions de treball que substitueixi competitivitat per solidaritat. És necessari el repartiment del treball existent amb salaris i condicions dignes.; iniciar un sistema productiu respectuós amb les persones i els entorns, que abandoni el creixement com a objectiu i se
centri a satisfer les necessitats reals de la gent, en comptes de construir-ne altres d’artificials.
Des de CNT creiem que el sindicat és una de les eines amb les quals iniciar aquesta tasca i volem aportar el nostre impuls a aquest canvi; la nostra manera és l’autogestió i la independència; un sindicalisme d’empresa i de carrer, basat en el treball constant i militant, sense alliberats; una forma de prendre decisions assembleària; sense subvencions, ni pactes, ni enganys.

Demostrarem que podem construir una altra forma de viure i de treballar.
L’il·lusionisme s’acaba. Comença ara la il·lusió.
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CNT ha acordat convocar vaga general també el proper 14 de Novembre, i ho
farem de forma diferenciada i amb les nostres pròpies reivindicacions i plantejaments. Diem que aquesta vaga és necessària però no suficient i cridem a
portar la vaga més enllà del guió estèril i frustrant al que ens té acostumat el
sindicalisme institucional.
El nostre repte és que aquesta vaga enforteixi la voluntat de lluita i auto organització de capes cada vegada majors de la classe treballadora, construint la
capacitat d’impulsar noves convocatòries i mobilitzacions a nivell global i en
els diferents sectors més enllà del sindicalisme institucional i pactista.
Convoquem a la vaga del 14N amb voluntat de continuïtat i d’anar més enllà.
Per enfrontar-nos a les elits i institucions financeres europees i els seus governs
titelles, és necessari no només impulsar la unitat de classe, més enllà dels límits
artificials de les fronteres nacionals, com comença a apuntar la vaga del 14N,
sinó que hem de trencar també amb un format de vaga que està lluny de ser
suficient per fer front a aquestes polítiques.
Tenim el repte de ser capaços d’anar
més enllà d’aturades de 24 hores aïllades en el temps, més enllà de la
paralització de l’activitat puntual
en les indústries i sectors tradicionals, de trobar formes d’interrompre
tot el procés de producció i consum,
d’incorporar a la mobilització al conjunt de la classe treballadora, per
precaritzada i dividida que estigui.
Guanyar la capacitat de fer el major
mal possible als interessos econòmics de l’elit empresarial i financera,
objectiu principal de la vaga general.
Fer que la vaga general deixi de ser
poc més que un lema, per convertirse en una eina real de lluita és el nostre objectiu, i el 14N hem de donar el
proper pas, amb totes les nostres forces per que ens hi juguem molt.
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ebutgem la negociació a
la que el sindicalisme de
concertació cridava al
govern per suavitzar la
reforma laboral després de la
vaga general del 29M. De la
mateixa manera hem
rebutjat els plantejaments de
l’anomenada “Cumbre Social”,
d’eliminar només els excessos
més flagrants del govern del PP,
mantenint el nucli del sistema
econòmic i polític que ens ha
col·locat en aquesta situació,
així com els seus intents de
desviar i dilatar la resposta
social amb propostes inútils
com l’exigència d’un
referèndum.

¡¡A per totes!!

L’única forma de protegir els teus drets

és lluitar per ells
PPerquè fem sindicalisme sense

alliberats ni subvencions, basat
en l’assemblea i en la presa de
decisions horitzontal.

PPerquè la lluita i l’acció

contínues, a través de les
seccions sindicals, són l’única
defensa dels treballadors.

PPerquè no negociem la pèrdua
de drets, ni els acomiadaments,
ni els ERO, sinó que lluitem
contra ells.

PPerquè només junts podem fer
front a una agressió del
capital com aquesta.

PPerquè encara que la por ens

assetja a tots, només
aconsegueix paralitzar
a uns quants i hem de convertir
la por en lluita per ser lliures.

PPerquè ja és hora de deixar de
llegir males notícies per als
treballadors i de començar
a generar males notícies
per al capital.

PPerquè, units no tenim res a

perdre i tot per guanyar.

PPerquè venem només la

nostra força de treball,
no la nostra dignitat.

