Resolució antifeixista
El XIIé Congrés de la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià vol
manifestar el seu contundent rebuig a les accions de caire feixista que s'estan donant recentment a
tot l'estat amb l'auge de formacions feixistes i d'extrema dreta.
Els atacs a seus polítiques, les amenaces de mort a polítics i el seguit d'atacs de caire homòfob que
s'han produit en el context del mes de l'orgull LGTBI, són una mostra evident de l'escalada de
violència impune que assola i ataca els fonaments de la democràcia.
La repulsa als fets que s'han produït recentment, amb episodis d'amenaces, d’insults, de vexacions
i d’agressions per part de grupuscles feixistes i d'ultradreta, és una obligació de qualsevol persona
demòcrata i des d'aquest sindicat, no ens podem matenir aliens a l'auge d'aquests comportaments.
Un Estat plenament lliure i democràtic, no pot tolerar manifestacions que ataquen els drets
fonamentals de les persones. La llibertat de poder expressar obertament una ideologia política, una
orientació sexual, una creença religiosa o un suport a una o una altra causa, mai pot ser censurada.
Per això, volem mostrar el nostre suport i defensa a les persones del món de la política, de
l'activisme i la ciutadania en general, davant de les agressions feixistes que han sofert.
El feixisme representa l’eina més fosca del sistema capitalista, que lluita per perpetuar-se, i envia
missatges d'odi i por a la classe treballadora, per fer-la oblidar la força de la colꞏlectivitat i fomentar
l'individualisme com a element disgregador de la consciència de classe. És així com també
apareixen sindicats que lluiten pels interessos d'una classe que no és la seua.
Cap plantejament, per molt que vinga d'un partit polític legalment registrat, que siga constitutiu de
comportaments racistes, lgtbifòbics, misògins, masclistes i obertament feixistes, pot ser respectat i
la nostra obligació, com a garants de llibertats fonamentals i com a punt de trobada de la classe
treballadora del nostre país, és dir obertament que plantarem cara a qualsevol que pretenga atacar
els nostres drets, i ens mantindrem al costat dels treballadors i de les treballadores com sempre
hem fet.
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La nostra història com a organització sociopolítica, la història dels companys i de les companyes
que ens han precedit defensant aquestes sigles, està farcida de repressió i de violència, sempre
des del mateix bàndol, atacant allò que nosaltres pretenem construir, un societat més lliure, justa,
igualitària i garant de les llibertats fonamentals que amb tanta sang han costat de guanyar.
En memòria dels que ja no estan, pels que ara sofreixen i pels que vindran, volem manifestar amb
fermesa i rotunditat que CCOO del País Valencià es declara obertament antifeixista i acturà
decididament manifestant la seua oposició contra qualsevol actitud que represente els valors de
l'odi i la intolerància.
València, 3 de juliol de 2021
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