Som una organització de persones
que tracten de canviar una societat
que no els hi agrada per desigual,
injusta, autoritària i, moltes
vegades irracional. És per això que
treballem en diversos àmbits. Des del
que és sindical fins al que és social,
lluitem dia a dia per revertir les
injustícies que ens envolten.
Som conscients de la dificultat d'un
canvi radical de l'estat de les coses,
però és en la lluita per les millores
immediates de les nostres condicions de
vida, que ens apropem al nostre objectiu,
lluitant amb un esperit rebel i
transformador, pel que creiem just.
El nostre fet diferencial és
l'autonomia. L'autonomia no és altra
cosa que pensar i actuar conforme al
criteri que només actuant units i amb
independència absoluta, les i els
treballadors i qui se sentin explotades,
podrem aconseguir quelcom.
Es deia que l'emancipació dels
treballadors serà dels mateixos
treballadors o no serà.
Estem per tan al marge de partits,
poders i doctrines diferents de les
que ens hem dotat. Responem a la suma
d'iniciatives i voluntats de les
diferents persones que formen el
sindicat i no responem a mandats,
imperatius o estratègies alienes.

L'organització de base, prenent les
decisions de forma horitzontal, i el
federalisme i la lliure associació, és
el que ens caracteritza. Sota aquests
preceptes, dins el terreny sindical els
diversos nivells actuen quasi amb
total autonomia i es coordinen per
ser més efica'os.
L'afiliada o afiliat, primer
s'organitza al seu sindicat, que
constitueix el nucli bàsic i sobirà de
l'organització. Dins del sindicat es
formen les seccions sindicals que
agrupen a l'afiliació d'una empresa
o sector.
Els sindicats de la mateixa localitat
constitueixen la federació d'aquella
zona. Les federacions locals de cada
territori formen les Confederacions
Territorials (Andalusia, Castella,
Catalunya, etc.). Les Confederacions
Territorials i les Federacions de Ram
dels diferents sindicats (Transports,
Sanitat, Ensenyament, Administració
pública, etc.) junt amb el Secretariat
Permanent conformen el Comitè de la
CGT, màxim òrgan de gestió entre
Congressos. . Com veus, és una
organització que des del nucli original,
que és el sindicat, s'estructura en dos
nivells, territorial i professional.

En realitat ho és tot. Allà on hi ha
injustícia s'ha d'intervenir. Senyalem
això perquè com ens agrada dir, 'som que
un sindicat'.

La CGT som una organització que
actua principalment al món del
treball, però no tots els problemes
estan al món laboral, per tant als
sindicats i participen tota mena de
persones amb diferents inquietuds,
no només “treballadores o treballadors
clàssics” si és que encara existeixen.
Sindicalistes, feministes,
antiautoritàries, antiracistes,
antifeixistes, opositores del sexisme,
ecologistes... cada persona i té el seu
paper, sense “especialitzacions
revolucionàries”, Conscients que la
tasca transformadora és a tot arreu.
Les característiques de la
nostra actuació pràctica es basen
en conceptes senzills:
• PARTICIPACIÓ en tot allò que ens
afecta, tant en la presa de decisions
(assemblea) com en les responsabilitats
de coordinació (relleu).
• ÈTICA en la gestió dels mitjans propis
(hores sindicals, alliberats, diners, ...)
• TRANSPARÈNCIA en totes les
negociacions, en els comptes i en totes
les informacions que hi tenim accés.
• SOLIDARITAT (suport mutu).
És el nostre fort. El que li fan a una de
les nostres és com si ho fessin a totes.
• ACTITUD MOBILITZADORA (Acció
Directa), perquè a la classe
treballadora mai li han regalat res.
Totes les millores les hem aconseguit
a base de lluita i pressió col•lectives.

Amb aquestes quatre línies només
pretenem que et facis una idea del que
és la CGT. Les definicions solen servir
de ben poc, és per això que no ens
allargarem més. Perquè per sobre del
que diguem, està el que fem i els que som.
El que ve a dir que la CGT no és més que
la suma de totes les persones que hi
participen, tu mateixa també si ho vols.

Vivim en una societat, amb unes
poques persones cada com més riques
i per altre cantó una majoria cada
dia més empobrida. Cada dia hi ha més
possibilitats reals de millorar la vida
de la majoria, però la realitat, cada dia
és més crua amb les nostres condicions
de vida.
S'ha imposat un discurs -El que
anomenem capitalisme neoliberalque estableix la productivitat i el
benefici per sobre de tot, menyspreant
les conquestes socials o les necessitats
mínimes per viure a la gent.
La freda lògica econòmica s'ha
menjat la cosa social. Així veiem una
política salvatge de privatització i
subcontractació d'empreses i serveis
públics, les retallades successives,
l’atur i la crisi i privatització del
sistema de les pensions i el retrocés
en mitjans tant de la sanitat com de
l’escola pública.
Per desgràcia, el sindicalisme no es
aliè a tot això. Les reformes laborals o
l’acord per a la modificació del sistema
de pensions, deixen ben clares les coses,

de com el sindicalisme de CCOO i UGT,
està disposat a acceptar tot el que li
posin davant i l’únic horitzó que té és
gestionar les molles que li cauen a
Don Dinero.
Res de mobilitzar les treballadores,
res de fer valer la força social. I si
de cas les mobilitza, resulten focs
artificials per a justificar-se, i aquí
pau i després... Congelació salarial.
Hi ha una altra manera de fer les
coses, a la qual et convidem a sumarte.
Ens hem de fer valer, demostrar la
força que tenim. Hem de respondre a les
polítiques neoliberals esclavistes que
ens dominen. Però no hem de fer-ho en
els discursos ni fent-nos la foto, si no
en l’acumulació i mobilització de
forces que ens ajudi a millorar les
condicions de vida davant la
negociació. Hem de recuperar la
solidaritat de classe, hem de fer-nos
escoltar allà on es disputi el benestar
de la majoria. La solidaritat vol dir
que no hi ha conflictes propis o aliens,
que allò meu no acaba a les quatre
parets de la meva empresa. Que la lluita
d'uns o altres és la meva lluita, que la
lluita per les pensions també és de la
joventut. Que la lluita contra l’atur o
la precarietat també és la lluita de les
persones amb un treball més o
menys estable.
En això estem i aquí et convidem.
CGT no et proposa la comoditat de tenir
la vida arreglada a canvi d’una quota
i un carnet. La nostra oferta és presentar-te un espai sindical i social on
defensar els teus drets en companyia i
suport mutu de les altres afiliades com
tu. Res més que això.

