
 

Plataforma 3 d’Octubre          

Contra la Repressió i per les llibertats   

        

El 30 de gener caminem cap a la vaga general, solidaritat amb la vaga a Euskal Herria 

 

El 30 de gener hi ha una vaga general a Euskal Herria convocada per la Carta de Drets Socials, 

integrada per més de 100 entitats socials i sindicals (pensionistes, feministes, ecologistes, 

antiracistes, etc.). La vaga és la resposta a la demanda de la marea pensionista que porta una 

lluita exemplar durant dos anys de mobilització permanent manifestant-se cada setmana. 

Aquesta lluita s’uneix a les reivindicacions pels drets socials, per l’habitatge, el feminisme, la 

justícia climàtica i per unes condicions de treball dignes i estables.  

 

Després d’una dècada perduda de retallades i privatitzacions i de càstig a les classes 

treballadores amb polítiques neoliberals, així com de l’asfíxia permanent contra els drets socials 

i polítics cal sortir al carrer per fer front a la desigualtat i la injustícia  creixents.  

 

Els moviments socials i les lluitadores sindicals portem anys lluitant per revertir les polítiques 

neoliberals, les privatitzacions de serveis i béns públics, les polítiques d’austeritat, unes 

pensions de misèria, la precarietat i les contrareformes laborals, a la violència patriarcal i a la 

brutalitat institucional contra les refugiades. Avui assistim a una nova amenaça contra els 

serveis públics i els drets de totes de la mà de la llei aragonès que obre la porta a noves 

privatitzacions. 

 

Hem patit, en el context d’aquestes lluites, la repressió. Hem sofert la causa general contra 

l’autodeterminació. És per això que les treballadores, les activistes socials i sindicals, som 

conscients que part de la nostra lluita és exercir la solidaritat amb les que pateixen la repressió i 

les que lluiten per una vida digna. Només unides, generant complicitats arreu, farem front a la 

repressió i serem capaces de tombar el règim. Aquí i a Euskal Herria. 

 

És per això que cridem a la mobilització el proper dia 30. Apostem per la mobilització 

permanent i a l’organització popular als centres de treball o d’estudi, als barris i viles. Des de la 

Plataforma 3 d’octubre anunciem des de ja que caminem cap a una vaga general que posi el 

poder de les treballadores al centre i faci de la solidaritat la nostra millor arma. Solidaritat és 

construir una VAGA GENERAL. 


