
Manifest de la Vaga General del 21F
SENSE DRETS NO HI HA LLIBERTATS

Avui fem Vaga General, i ens manifestem novament davant la constant retallada de drets civils, polítics i 
socials per part de l’Estat espanyol.

Un Estat que va canviar la Constitució de la nit al dia, modificant el 135 a petició de la Unió Europea per pri-
oritzar els bancs a la gent; un estat que ha modificat les lleis laborals i de les pensions en favor d’empresaris 
i multinacionals; un Estat que va enviar cossos policials a colpejar el poble per protegir els seus privilegis i 
mantenir a qualsevol preu la seva unitat territorial.

Aquest mateix Estat espanyol és incapaç d’escoltar demandes, reivindicacions i necessitats que vagin en 
una altra direcció.

Per això tants han estat empresonats, detinguts, investigats o colpejats: al País Basc porten anys patint 
repressió; no podem oblidar l’empresonament o l’exili d’activistes polítics, sindicals o culturals com l’Alfon, 
Fran Molero o en Valtonyc. Les innombrables operacions policials o judicials contra els joves d’Alsasua, 
vaguistes, moviment llibertari o el mateix moviments independentista.

També va passar amb els mestres de l’IES el Palau, a Sant Andreu de la Barca, i de l’Albert Vives, 
la Salle i Pau Claris de la Seu d’Urgell, acusats d’adoctrinament per parlar a classe del que havia 
passat aquell 1 d’Octubre.

Aquí, als Països Catalans, o arreu de l’Estat: la dissidència és criminalitzada i, si cal, empresonada.

Per això, coincidint amb ’inici dels judicis de la Causa General contra l’Autodeterminació, però 
també coincidint amb un context d’auge de l’extrema dreta, una dreta que mai no havia marxat, i 
d’avenç’de posicions que, si es consolidessin, comportarien grans retrocessos pels drets dels po-
bles, de la classe treballadora, i de les dones, nosaltres, sindicats nacionals i de classe, hem decidit 
fer una passa endavant i convocar Vaga General.

Perquè la Vaga General és potser el més poderós dels instruments que tenim els i les treballadores 
per fer sentir la nostra veu.

Perquè és imprescindible que impulsem una gran mobilització que afecti tots els àmbits de la nos-
tra societat, de la llar a l’empresa, des del poble més petit fins a l’últim polígon industrial, per dir 
prou.



Perquè no podem tolerar més repressió per abordar problemes polítics, socials i laborals.

Perquè tenim dret a un treball digne, a una retribució igual, i a uns serveis públics de qualitat.

I perquè de la mateixa manera, tenim dret a organitzar-nos com a treballadors i com a treballa-
dores, i també com a poble.

Perquè tenim, en definitiva, el dret a l’autodeterminació i a la plena sobirania.

Llibertat presos i preses polítiques.

Pel lliure retorn dels i les exiliades polítiques.

Pels drets civils i polítics, pels drets socials i laborals.

Per l’autodeterminació.


