11 de març de 2021
Comunicat de la Plataforma 3 d’octubre contra la repressió i per les llibertats

La ràbia i la indignació acumulada ha fet vesar el vas.
El detonant: l’entrada a presó de Pablo Hasél. Però aquest no ha estat un fet repressiu
aïllat, sinó la continuació de sentències injustes com les de presó a Garrobo o Adrián
Sas, en una llarga llista de quasi 3000 companys i companyes encausades. Aquests
mesos, i en plena pandèmia, estem veient les intervencions brutals de Mossos i
municipals en centenars de desnonaments, amb els i les joves jugant un lloc destacat
en la defensa del dret a l’habitatge. I s’han produït detencions i identificacions
sistemàtiques, per aplicar massivament la llei mordassa i fortes multes.
El jovent ha pogut constatar que la justícia implacable contra la dissidència, mira cap
un altre lloc quan és el rei emèrit a qui s’agafa com a defraudadors. Com recórrer el
tercer grau dels presos/es independentistes mentre posa en llibertat condicional
Rodrigo Rato. Veiem com el sistema capitalista utilitza l’epidèmia per destruir milers
de llocs de treball. Els i les joves freguen ja el 50% d’atur i terrible precarietat laboral.
Com el preu de l’habitatge segueix pels núvols i allunya tota possibilitat pel jovent. I
que pateix com un ensenyament públic que encara està lluny de recuperar-se de les
retallades i privatitzacions, que ha de fer riscosos equilibris entre el dret a l’educació i
la seguretat als centres d’estudi i una Universitat pública cara que allunya els sectors
de la classe obrera i populars amb menys recursos.
Aquestes violències que patim diàriament i que s’aplica sobre la classe obrera i els
sectors populars i molt especialment sobre la joventut es tornen insuportables. Les
mobilitzacions d’aquestes setmanes per la llibertat de Pablo Hasél han estat les més
massives del darrer any i envien un missatge clar: prou! Cal sortir al carrer.
Denunciem la criminalització que es vol fer del jovent que protesta als carrers. Exigim
que s’aturi la repressió a les manifestacions. Que es posin en llibertat sense càrrec als i
les joves detingudes. La llibertat de Hasél i demès empresonats/ades. Que la
Generalitat es retiri com a acusació de les causes pendents i exigim la dissolució de la
BRIMO.

