
 

 

 
 

Davant el judici al dret a l’autodeterminació:  
unides contra la repressió. 

 
Construïm el futur des de la radicalitat democràtica. 

 
 
Des de la IAC, donem suport, secundem i participarem de les mobilitzacions 
antirepressives que es convoquin durant tot el macro-judici polític repressiu 
pel referèndum d’autodeterminació del 1r d’octubre de 2017 a Catalunya. 
 
La lluita pel dret a l’autodeterminació i pels drets nacionals ha estat una constant de 
la de la IAC des de la seva fundació ara fa més de 20 anys. Davant l’actual involució 
autoritària de l’estat, la IAC hem impulsat i continuarem participant de les iniciatives 
per fer efectiu el dret d’autodeterminació i la plena sobirania, per la llibertat de les 
persones preses polítiques i pel retorn de les exiliades, en defensa de l’autogovern 
de les nostres institucions i contra la repressió en totes les seves formes. 
 
Des de la IAC treballem en les diferents plataformes per la unitat del moviment 
antirepressiu, perquè aquest esdevingui una realitat a nivell social, sindical i polític. 
Davant dels atacs a la sobirania popular, davant de la involució democràtica, les 
retallades, la persecució d’artistes, activistes, polítiques, mestres, bomberes, 
estudiants, periodistes, les privatitzacions i la precarietat, la IAC posem la vida en el 
centre i treballem per unificar les lluites i construir entre totes una agenda comuna 
dels moviments socials i del sindicalisme combatiu per portar les reivindicacions del 
carrer a tots el centres de treball i a les institucions. Apostem per la radicalitat 
democràtica, sempre des de el compromís social i en defensa de les persones 
treballadores, des d’una perspectiva de classe. 
 
És per això que, des de la IAC, volem mostrar el màxim suport i recolzament a les 
persones i organitzacions que estan patint la repressió per defensar els drets de 
ciutadania, els socials, els sindicals i polítics, i convidem al conjunt dels i les persones 
treballadores a participar i donar suport a totes les mobilitzacions que vagin en 
aquest sentit. 
 
Units contra la repressió. 
Construïm el futur des de la radicalitat democràtica. 

 

   


