CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL
Sindicat de Correos y Telègrafs
De les Illes Balears

La secció sindical postal de la CGT a les illes Balears, com a sindicat de
classe reconeix la República Catalana com a expressió de la voluntat
popular i com una primera pasa previa a una societat més lliure, més justa, més social i
igualitària, així com també dona suport al dret inalienable d’autodeterminació de tots els
pobles i el dret a decidir el seu futur.
Al mateix temps denuncia el ferotge atac per part de l’estat feixista espanyol, amb el suport
de l’IBEX 35, que agredeix les llibertats fonamentals individuals i col·lectives i els drets
polítics, socials i civils dels més febles i protegeix a les grans oligarquies amb casos tan
vergonyants com el de la plataforma de Gas Castor, rescats dels Bancs ,Autopistes entre
molts d’altres.
La greu vulneració dels drets humans, socials i civils per part de l’estat queda més que
palesa amb els presos polítics a Catalunya i també amb els casos dels titellaires de Madrid,
els cantants Pablo Hasel i Valtònyic, els joves presos d’Alsasua, el cas Alfons, llibres
segrestats (Fariña)…..
Tampoc podem oblidar la brutalitat policial i repressiva a arreu del territori, atacant sempre al
poble indefens i pacífic a Catalunya, Murcia, Madrid… i assassinant al manter senegalès.
Desde la CGT postal Illes Balears volem transmetre tota la solidaritat a les persones i
famílies colpejades i trepitjades brutalment i de forma directe per totes aquestes actuacions
injustes per part dels poders de l’estat.
La nostra organització es assembleària i las eines de la lluita son l’autogestió i la acció
directa i amb aquet sentit volem resaltar l’important paper que juguen en la autodefensa no
violenta els CDR, Comitès de Defensa de la Republica
Per tot això cridem a la mobilització permanent cap a la vaga general i la lluita per a la
justícia social, contra el feixisme, el racisme i les clavegueres de l’estat, i per aturar totes les
formes de repressió i terrorisme d’estat com la por, la censura, les mentides o la violència
judicial, policial i social.
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