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IAC- CATAC ES POSICIONA
Des de la IAC – CATAC, volem deixar ben
clar quin és el nostre posicionament davant
de la situació actual. Parlem de Democràcia,
de llibertat d’expressió, de defensa dels Drets
Humans, en cap cas parlem d’independència.
En aquests darrers mesos
esdeveniments molt greus:

s’han

produït

 la intervenció total de les finances
catalanes, ja que, van passar a ser gestionades per la Hisenda
espanyola des del 20 de setembre,
 l’ocupació de diversos departaments amb detencions per les
forces policials,
 persecució a càrrecs electes i treballadors i treballadores del
sector públic,
 l’ocupació de mitjans de comunicació i impremtes,
 la prohibició d’actes,
 la repressió policial i la requisa de material al referèndum de
l’1 d’octubre,
 l’empresonament dels Jordi’s,
 l’empresonament de part del nostre Govern,
 l’exili de l’altre part del Govern i
 l’aplicació de l’article 155 de la Constitució.

Des de la IAC-CATAC, pensem que s’ha de donar una resposta a l’alçada
de la gravetat del moment, en contra de la repressió i en la defensa dels drets
democràtics i civils, de la sobirania del poble català i del seu dret
d’autodeterminació.

Després de veure les càrregues de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil
durant la jornada del referèndum, el dia 3 d’octubre la IAC - CATAC va
convocar la vaga general juntament amb altres sindicats alternatius i
minoritaris, davant la inacció dels grans sindicats, que posteriorment, per tal
de fer un front comú més gran, va acabar acceptant una aturada de país, una
rentada de cara als grans sindicats que a nivell de les seves cúpules tenen
altres interessos.
Posteriorment, en resposta a l'empresonament de gran part del Govern de
la Generalitat, la IAC - CATAC també va donar suport a la vaga general del
8 de novembre, sense el suport dels
principals sindicats, que en aquets cas
tampoc van voler reeditar la fórmula d’aturada
de país. IAC – CATAC donava suport a la vaga
amb l’objectiu de poder donar cobertura a tots els
treballadors i treballadores, per tal de poder
denunciar la vulneració dels drets de tota la
ciutadania, socials, laborals, polítics i personals.
Des de la IAC – CATAC, hem anat fent diferents comunicats contra
l’aplicació de l’article 155, ja que, com a sindicat, estem en contra de
qualsevol involució dels drets i llibertats. Ens posicionem en contra de
qualsevol intent que gosi reprimir els treballadors i treballadores, per les seves
idees polítiques o la seva manera de pensar.
L’aplicació de l’article 155 no és cap solució al conflicte polític que viu
Catalunya, sinó, al contrari, ha implicat la destitució de tot el nostre govern
elegit democràticament, per deixar totes les competències de l’autogovern
català en mans de l’administració forana centralitzada a Madrid.
És per això que des de la IAC – CATAC ens posem a la vostra disposició
per defensar qualsevol vulneració dels nostres drets i posem a la
disposició de tot el personal els nostres recursos humans i materials per
a l’autoorganització dels treballadors i treballadores en els seus centres
de treball.

És important remarcar que la nostra tasca principal és la defensa dels
treballadors i treballadores, per això, portem 30 anys fent sindicalisme
alternatiu als grans sindicats. Actualment som la força sindical majoritària a
l’Administració de la Generalitat, fruit de la feina realitzada fins ara, una feina
que volem continuar realitzant.
Sempre, des que vàrem néixer, hem estat al costat i participant amb els
moviments socials, en diferents concentracions, manifestacions,
xerrades, conferències:







En contra de les agressions feixistes.
Eliminació de la violència contra les dones.
No ens toqueu l’Educació.
Renda bàsica garantida
Al costat de les refugiades.
Vacances per la Pau (Pont de tendresa entre Catalunya i
Palestina)

I moltes més accions sempre amb l’objectiu d’aconseguir un món millor i
més just.

IAC-CATAC al vostre costat

