
Ni retallades, ni repressió!

Des que els poders econòmics, estatals i autonòmics van dir que 
hi havia crisi, no han parat les retallades antisocials que ens 
deixen cada cop més en la misèria.  Com a resposta,  els i les 
treballadores no hem deixat de lluitar i fer-hi front. La seva 
reacció  és  la  repressió  més  ferotge:  pallisses,  càrregues, 
detencions, multes, empresonaments. I és que per tal d'imposar 
una reforma laboral que ens esclavitza, és necessari ofegar el 
malestar  que  genera,  el  malestar  i  la  ràbia  que  milers  de 
persones vam demostrar a la vaga del 29M.

Només  a  Sant  Andreu,  des  del  29  de  març,  quatre  persones 
detingudes, set d'identifcades, dues amb citacions. Arreu del 
Principat,  100  detingudes  per  la  vaga  general,  10  en  els 
darrers dies. Cinc empresonaments preventius que han sortit. 
Dos presos preventius actuals, avui, ara, quan llegeixes això. 
Es diuen Ruben i Andreu, són veïns de Sants.  I això, mentre 
polítics,  empresaris i llurs amics reben rescats milionaris. 
Diners  que  ens  roben,  com  les  multes  a  la  marxa  nocturna 
feminista del 8 de març.

I la taca s'estén arreu del Països Catalans. A València arriben 
multes a més de 200 persones que van protestar per una educació 
pública i de qualitat en l'anomenada #primaveravalenciana. A 
Mallorca, la repressió ataca a qui defensa la llengua i planta 
cara a la prepotència de la dreta: quatre detinguts i vexats per 
la Guardia Civil per voler escridassar en Bauzà a Bunyola; a 
mans  de  la policia espanyola,  dos per fer-ho a  Manacor;  sis 
detinguts  per  lluitar  per  una  educació  pública;  quatre 
detinguts  per  denunciar  la  violència  de  l'Estat  marroquí 
contra el poble Sahraui.

Ells  ens  retallen,  nosaltres  lluitem.  Ells  ens  precaritzen, 
nosaltres  lluitem.  Ells  ens  reprimeixen,  nosaltres  seguim 
lluitant. En ple segle XXI, empresonen vaguistes. Com si fóssim 
al  XIX.  La  nostra  dignitat  es  torna  a  cobrar  el  preu  de  la 
repressió. La pressió polítics sobre el poder judicial fa més 
evident que  mai  que  no hi  ha  separació  de  poders.  Però  hem 
perdut la por. Perquè sabem que la lluita és l'únic camí.

Absolució per a totes les encausades! Lluitar pels nostres 
drets no és cap delicte! Llibertat Andreu!

Assemblea Sant Andreu Indignat
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