Sindicalistes de CCOO per la Independència i la República Catalana

Valoracions i plantejaments de futur de la Coordinadora de SCIRC després del 12è Congrés de la CONC

El nostre paper en el 12è Congrés de la CONC
La Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) ha celebrat el seu 12è Congrés del 21 al 23 de maig de
2021, en un moment crític i delicat per la classe treballadora. Les condicions en què encara ens trobem,
d’inici de la sortida de la pandèmia, apunten que necessitem un sindicat fort per fer front a una altra
volta de rosca que pretenen la patronal i els poderosos. Comencen acomiadaments en bancs,
multinacionals, grans comerços; ERTOS que es poden convertir en EROS; amenaces d’allargar l’edat de
jubilació; fons europeus que van a parar als de sempre... El nostre Congrés ha estat una aposta per
confrontar aquesta situació, i hem de dir que, malgrat limitacions i alguns desencerts, n’hem sortit
reforçats.
Pel que fa al posicionament públic del nostre sindicat sobre el conflicte polític català, la perspectiva
poques setmanes abans del Congrés era que la resolució que s'hi aprovaria confirmaria un retrocés clar
de la CONC en relació al que defensava fa quatre anys i al que està recollit als propis estatuts: la defensa
de l'exercici del dret a l'autodeterminació de la ciutadania de Catalunya. Però el treball de Sindicalistes de
CCOO per la Independència i la República Catalana ha permès assolir una resolució de consens que ha
evitat que CCOO de Catalunya aparegués públicament com un sindicat que desistia de la defensa de
l'autodeterminació i que s'oposava a l'amnistia. La nostra contribució s’ha reconegut públicament en el
Congrés i això ha significat també un reconeixement públic de l'existència i el paper d'IndepesCCOO.
Aquest és un element que hem reclamat durant molt de temps, insistint en normalitzar la nostra activitat
dins del sindicat i promovent el debat intern. Això no només no trenca el sindicat sinó que el reforça i fa
viure el pluralisme existent. Voldríem que aquest reconeixement es mantingui i reforci en el nou període.
Nosaltres, com sempre, mantindrem la interlocució amb la direcció i esperem que aquesta opció tingui el
màxim recorregut possible.
Volíem i volem un sindicat el més fort i cohesionat possible. Volíem i volem un sindicat més plural i
democràtic. Volíem i volem fer viu allò que diuen els nostres estatuts en tant que sindicat nacional i de
classe: el dret a l’autodeterminació de Catalunya. Això es va reconèixer en la resolució final, però hem de
dir que ens va costar molt arribar al consens, i pel camí companys i companyes independentistes es van
sentir atacats i menyspreats per persones dirigents que no es van comportar com correspon a la seva
responsabilitat. Com si no fóssim del sindicat! Però ara volem passar pàgina i afrontar junts el que tenim
al davant.
Exigim coherència amb la resolució aprovada
La resolució aprovada afronta el tema dels presos i exiliats polítics: “El contenciós no se solucionarà a
través dels tribunals. Cal desjudicialitzar el conflicte i tornar-lo a la política. La normalització democràtica
requereix trobar una solució àmplia a totes les persones amb causes obertes per exercir els seus drets
socials i polítics de forma pacífica. Un pas necessari és la llibertat dels dirigents polítics i socials que estan
a la presó, a través de tots els mecanismes legals que ho facin possible, sense excloure’n cap. Aquesta és
una qüestió prèvia i imprescindible per poder normalitzar la situació i avançar en la resolució del conflicte.
En aquest sentit, entre aquests mecanismes legals hi ha qui defensa la via de l'amnistia, altres l'indult o

també la reforma del Codi penal. Des de CCOO de Catalunya sempre hem defensat qualsevol forma legal
que sigui fruit d'un acord polític entre partits i institucions per arribar a una solució democràtica”.
Cal ser conseqüents amb el que aprovem. Estem a favor dels indults: exigim que el govern Sánchez els tiri
endavant ja! Però està clar que uns quants indults no resolen ni de bon tros tota la repressió que fiscals i
jutges han creat sobre l’independentisme. Més de 3.000 casos d’imputacions, exilis i causes pendents -i
els que vindran encara si els deixem!- només es poden tirar enrere amb l’amnistia. Volem que el sindicat,
com una de les primeres associacions civils de Catalunya que som, porti aquesta lluita i contribueixi
decisivament a treure les mans del poder judicial de la política.
També el sindicat ha aprovat “donar suport a les resolucions en defensa dels drets humans fetes per
diferents tribunals europeus i organitzacions internacionals d’inqüestionable prestigi, com Amnistia
Internacional i d’altres, respecte a l’exigència de la llibertat dels líders polítics i socials”. Aviat el Consell
d’Europa votarà per instar Espanya a alliberar els presos polítics independentistes i retirar les euro
ordres.
És el moment, doncs, de posar en marxa el conjunt de la resolució adoptada. Els sindicalistes de CCOO
per la Independència i la República Catalana estarem al peu del canó en aquesta lluita.
Un nou impuls a la nostra actuació com a SCIRC
En el procés congressual s'han activat un bon nombre de companys i companyes d'IndepesCCOO, que
han fet un treball excel·lent de debat i recollida de suports. Això ha estat un pas endavant important que
hem de valorar i saber mantenir i augmentar en el futur, perquè som encara lluny d'expressar la força
real que la lluita per la República Catalana té entre l'afiliació. Sabem que som molta més gent de la que,
ara, està integrada d'una o altra manera a SCIRC, i hem d'intentar aprofitar aquest potencial de
creixement.
El nostre treball i pressió són i seran un element imprescindible perquè CCOO no s'allunyi del consens
assolit. És probable, però, que aquest treball no sigui suficient. L'existència, en cas que apareguin, de
noves mobilitzacions massives com les que hem conegut en anys anteriors, ajudaran que CCOO torni a
connectar amb amplis sectors de la classe treballadora catalana per als quals ara no és un referent, i a
incrementar el pes de SCIRC dins del sindicat.
Ens hem de seguir organitzant per territoris i federacions, mantenint-nos en contacte pels canals que
siguin més factibles.
La Coordinadora d'IndepesCCOO requerirà de canvis i noves incorporacions, així com d'una nova
estructura que permeti articular la nostra presència a tot el país.
Totes aquestes qüestions, particularment les que afecten al nostre treball i organització d'ara en
endavant, haurem de poder comentar-les en una futura assemblea de SCIRC, que convocarem de seguida
que les condicions ho permetin.
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