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GUIA ANTIRREPRESIVA

Drets i Llibertats per a la Lluita Sindical i Social

Davant la situació de falta de llibertats i de feroç repressió que des del Poder s'està perpetrant per frenar la
indignació i la lluita, cada vegada més palesa, de les ciutadanes i ciutadans de l'Estat Espanyol, tornem a reeditar,
actualitzada en funció de les noves lleis lliberticides -Llei Mordassa, Reforma del Codi Penal etc.,- que ha promulgat
el Govern, la Guia Antirrepresiva "Drets i Llibertats per a la Lluita Social i Sindical".

Amb l'entrada en vigor de la Llei de Seguretat Ciutadana (Llei Mordassa) i la reforma del Codi Penal, els drets
fonamentals de les persones estan desapareixent al territori de l'estat espanyol, i ens trobem de fet en una situació
de repressió i falta de llibertats digna de qualsevol dictadura.

Amb la finalitat de preservar el pla de les elits dominants en el seu afany d'augmentar les seves taxes de guany
-mitjançant la sobre explotació i el robatori per desposesió de la classe treballadora-, el Poder es protegeix
mitjançant la repressió que exerceix a través les seves forces repressives.

Ni les crítiques de multitud d'Organismes internacionals de drets Humans, ni l'oposició de totes les organitzacions
socials i sindicals, així com de la resta dels partits polítics, han impedit que el Govern del PP fent ús de la seva
majoria absoluta, ens hagi imposat un règim policial en el qual les forces de seguretat de l'estat tenen, al seu criteri,
la capacitat d'imposar sancions administratives al marge del poder judicial, amb el que el dret de defensa s'encareix i
dificulta.

Davant aquesta situació, nosaltres que diàriament lluitem per la defensa dels nostres drets laborals i socials, que ens
oposem als desnonaments que arruïnen la vida a milers de famílies, que defensem els serveis públics propietat de la
ciutadania, sanitat, educació, dependència, serveis socials etc., nosaltres i nosaltres que ens rebel·lem davant
l'ocupació precària, l'atur que obliga a emigrar a les persones joves, que recolzem a les persones migrants obligades
a sortir del seu país per la situació de persecució i misèria, conseqüència de l'espoli i les guerres afavorides per
l'avarícia de les elits neoliberals dels estats, "pretesament democràtics", d'occident, som nosaltres, les persones del
poble treballador els qui tenim el poder de canviar aquesta situació mitjançant la desobediència i la mobilització no
consentint ni confirmant les seves lleis amb el nostre silenci.

Amb l'edició d'aquesta Guia, elaborada amb l'esforç del gabinet jurídic confederal, en la qual es desgranen les
diferents situacions amb les quals ens podem trobar en la nostra lluita quotidiana per la defensa dels nostres drets,
posem a la disposició de les i els militants de CGT i dels moviments socials, una eina de defensa i consulta per a les
situacions que es puguin produir per l'acció de les forces de seguretat de l'Estat, tant en les lluites reivindicatives en
les empreses, com en els entorns de la lluita social.
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