11 de setembre de 2020:
AMNISTIA I AUTODETERMINACIÓ, MÉS QUE MAI
Estem davant una Diada marcada pel Covid: augment de l’atur i la pobresa, manca extrema de recursos
de les capes treballadores més desprotegides, incertesa en el futur de l’educació, de la salut, de
l’economia... Poc a poc anem prenent consciència de que res ja serà igual. Disminueix això la lluita pel
dret a l’autodeterminació? A l’inrevés: només reforçant la democràcia, la sobirania i la participació
popular ens en podrem sortir.
Tot i que s’han pres més mesures que a la crisi del 2008, aquestes no protegeixen el conjunt de la gent
treballadora. El fracàs de l’ ingrés mínim condicionat n’és un exemple: a finals d’agost de més de
700.000 sol·licituds presentades, tan sols s’havien resolt el 4,5%, unes 32.629. I d’aquestes només el
12,7% ha estat favorable. Cal que el sindicat treballi per una renda bàsica universal incondicional.
El règim es descompon. Exemples en tenim cada dia, tants que costa assimilar la velocitat en que es
gangrena: fugida del rei emèrit a Emirats Àrabs amb complicitat del Govern espanyol i defensa
aferrissada dels partits; suport al franquista Martin Villa perquè no sigui investigat ni jutjat per crims
durant la transició; CNI implicat en operacions de guerra bruta, ...
El sindicat ha de separar-se dels vells dirigents compromesos amb el règim del 78. Hem de participar en
la demanda de justícia pels crims de l’època de Martin Villa i també del corrupte rei emèrit. Només es
pot donar un tomb en la economia si s’afebleix i es canvia el règim de l’IBEX 35. Però aquí el que es fa és
reforçar i ajudar als bancs, concentrar encara més el seu poder. El Covid exigeix un nou model de
reindustrialització, de mobilitat, d’urbanisme, d’educació i salut públiques, de relació amable amb la
natura... Buscar solucions de conjunt per a la crisi del sector d’automòbil, del turisme, posar fi a la
precarietat als serveis i a subcontractacions, com Acciona, que son frau de llei!
La lluita per la república i fer fora la monarquia té més sentit que mai. Els independentistes de CCOO
optem per lluitar conjuntament per:
-

Amnistia per totes les persones preses i exiliades polítiques, siguin polítiques parlamentaries,
activistes socials, músics, CDR, o membres d’entitats sobiranistes

-

Renda Bàsica Universal: assegurar un ingrés incondicional a TOTES les persones sense filtres
burocràtics, estiguin o no regularitzades, amb o sense ERO, a fi d’evitar la fam i la misèria que
s’estén com una taca d’oli

-

Derogar les reformes laborals (del PP i del PSOE) i la “llei mordassa”.

-

Dret a l’autodeterminació en aquesta legislatura: un referèndum on el poble de Catalunya
hagi pogut prèviament debatre i expressar-se lliurement i votar a favor o en contra de la
independència. Començant per fomentar el debat dins del sindicat a totes les assemblees,
reunions i òrgans durant la preparació del 12é Congrés

-

Participar a les mobilitzacions que, amb mesures de seguretat, convoquen diferents
associacions, institucions i moviments en favor del dret a l’autodeterminació, en els diferents
formats que s’organitzen. Presencialment o virtualment...fem-nos veure!

AMNISTIA I AUTODETERMINACIÓ, MÉS QUE MAI !!

