PROPOSTA DE RESOLUCIÓ AL III CONGRÉS DE LA FSC VORMAROS

CCOO EN DEFENSA DELS DRETS CIVILS I DEMOCRÀTICS

Considerem que el paper del sindicat és més important que mai en mig d’aquesta pandèmia i
crisi del sistema capitalista, i ens hem d’encaminar cap un nou model social, econòmic, de
reconversió de les indústries, que substitueixi el model capitalista i depredador. La crisi del
règim del 78 continua i s’agreuja sota la pandèmia, amb la descomposició evident de la
monarquia i el desprestigi d’altes instàncies, com la judicatura i l’exèrcit i altres institucions
impregnades de les essències del règim franquista.
És urgent girar full a l’obscuritat d’un passat que encara pesa massa i avançar cap un model
social de convivència, cap a una economia de cures, de transició energètica i de forts serveis
públics per posar en valor la col·lectivitat i allò comú per superar els reptes que tenim com
humanitat sense deixar ningú enrere.
Per això, aquesta situació de crisi extrema de salut, de règim, climàtica, econòmica, social, ens
determina a proposar al conjunt d’afiliats i afiliades que participem en aquest Congrés que fem
un pas efectiu perquè “drets nacionals i drets socials vagin junts”, ja que solament així podrem
capgirar la situació d’atur, pobresa i precarietat a una situació d’enfortiment dels nostres drets.
Estem vivint moments de repressió, amb presos polítics, exiliats, i continua viva la persecució
judicial de persones vinculades a l’organització del referèndum d’autodeterminació de l’1
d’octubre de 2017 que pretenia donar veu al poble català per decidir el seu futur. També estem
patint la imposició d’una legalitat orientada a castigar la dissidència i les mobilitzacions al carrer,
que busca erosionar llibertats democràtiques com la llibertat d’expressió i manifestació que tant
han costat d’aconseguir i que estem obligats a defensar de manera inexcusable com a primera
organització social de Catalunya. Així entenem la llei “mordassa”, una llei que s’acarnissa amb
col·lectius com el de periodistes, migrants, activistes socials, sindicalistes, ...etc i que posen en
pràctica tota mena d’arbitrarietats ja denunciades per organitzacions com Amnistia
Internacional i moltes altres per suposar un clar atemptat contra els drets humans.
Proposem que aquest Congrés es manifesti a favor de mantenir una posició democràtica
compromesa en favor de les llibertats, dels drets civils i democràtics, tal com ha tingut
Comissions Obreres al llarg de la seva història.
Concretament us demanen un posicionament clar a favor de:
1) LA DEROGACIÓ IMMEDIATA DE LA LLEI ORGÀNICA 4/2015 CONEGUDA COM A “LLEI
MORDASSA” que és un exemple més del retrocés en la protecció dels nostres drets i llibertats i
de persecució de la dissidència política.
2) EL SUPORT A LES RESOLUCIONS DE TRIBUNALS EUROPEUS I ORGANISMES INTERNACIONALS
DE DRETS HUMANS, com Amnistia Internacional, Human Rights o el Grup de treball de la ONU
sobre detencions arbitràries, al respecte de l’exigència de la llibertat dels presos polítics i el
compliment de les lleis penitenciàries espanyoles pel que fa al tercer grau.
3) L’AMNISTIA per les persones preses i exiliades polítiques i les gairebé 3.000 represaliades,
com la forma de poder començar a resoldre políticament la repressió i el conflicte polític actual.
4) UN REFERÈNDUM D’AUTODETERMINACIÓ, perquè la societat catalana en el seu conjunt
pugui fer efectiu el seu dret a decidir, tal com està reflectit als estatuts de la nostra organització
concretament a l’article 5.c.

