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Un sindicat ha de ser una
eina al servei de la classe
treballadora, una eina
de lluita per aconseguir
millors condicions laborals
per a tots i totes, però
també ha de ser una
manera de construir noves
realitats, atacant el cor
del sistema, defensant
aquelles persones que la
societat expulsa més enllà
dels marges, defensant el
planeta i la dignitat dels
nostres majors.
Un sindicat no ha de
deure favors a ningú, ni
a empresaris, ni a entitats
financeres, ni a partits
polítics, ni a les altes
esferes dels mitjans de
comunicació. Perquè un
sindicat ha de representar

les persones treballadores
i defensar els seus
interessos. I res més. Un
sindicat no ha de ser
mai una empresa que es
representi i defensi a si
mateixa. Perquè això no
és un sindicat. Això és una
altra cosa.
La CGT fa molts anys que
dóna la cara. Ha sabut
quin és el seu lloc a cada
moment i ha estat allà
on se l'ha necessitat.
Aquest és el nostre aval
més gran. Que ningú no
pugui posar en dubte
la nostra dedicació i el
nostre compromís. Perquè
la CGT és un projecte on
decideixen les persones,
on decideixes tu. A la
CGT no són les cúpules les
que decideixen sobre el
teu futur des de llunyans
despatxos.
La CGT és un projecte
real fet per persones reals
i compromeses. Gent
il•lusionada que no es
resigna, perquè hem après
que la lluita és l'únic camí
i que aquests canvis, que
afavoreixen que les coses
siguin més justes, són
possibles.

Però perquè això passi cal
tenir clar, en primer lloc, del
costat dels qui estem: la
classe treballadora. I no cal
omplir a la gent el cap amb
promeses electorals buides
de contingut, perquè des
de la CGT només podem
prometre una cosa:
feina. Aquest és el nostre
programa electoral: feina,
feina i feina. Qualsevol
altra promesa ens
semblaria deshonesta cap
a vosaltres.

NI ESTEM
EN VENDA
NI ENS
RENDIM

