LA INTERSINDICAL ALTERNATICA DE CATALUNYA DAVANT L’11 DE SETEMBRE
L’11 de setembre representa pel moviment obrer i sindical una jornada de reivindicació de les
llibertats nacionals de Catalunya que hem celebrat inclús en els temps dictatorials.
La Diada d’enguany té un significat especial emmarcat en l’ascens de les aspiracions sobiranistes en el
sí de la societat catalana i en l’increment de les desigualtats socials.
L’increment de les desigualtat socials implica que el model de país està en joc. Per a nosaltres,
llibertats i justícia social són indestriables. Sigui quina sigui l’opció que triï el poble de Catalunya, cap
projecte democràtic nacional no pot alçar‐se sobre una societat atomitzada i aclaparada per la
pobresa. Només la defensa dels drets laborals i socials, dels serveis públics, pot vertebrar la societat
civil. Per això, més que mai, romandrem bel∙ligerants contra les polítiques d’austeritat, les retallades,
les privatitzacions o la corrupció de les institucions. Tant si vénen dictades des de Brussel∙les, si
s’implementen des de Madrid... com si responen als interessos o la cobdícia de les “nostres” elits.
Des de la pluralitat d’opcions democràtiques arrelades en la IAC i que tenen com a denominador
comú la defensa i la lluita pel dret a l’autodeterminació, i des de la defensa dels drets socials, la IAC
convida a totes les persones a participar en els diferents actes de la Diada, principalment en aquells
que reivindiquen la presència de la Catalunya social, avui revoltada contra el neoliberalisme i les
retallades, que sempre ha estat una força motriu decisiva en la lluita per les llibertats i, per tant,
enfortint el clam a favor de la consulta.
El futur en llibertat de Catalunya depèn de la cohesió de la seva majoria social, que ha de prevaldre
front els dictats assoladors dels mercats financers i dels seus comissionistes locals. L’11 de Setembre
reivindicarem aquest futur. El dia següent continuarem lluitant des dels nostres llocs de treball, des de
la cua de l’atur i des del carrer.
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