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Liberecana 14N* en Montpeliero 

Legu rete tiun artikolon (kaj pli) ĉe http://rojoynegro.info/articulo/sin-fronteras/liberecana-14n-
montpeliero 

Alternative Libertaire (Liberecana Alterna-
tivo), CNT (Nacia Konfederacio de la Laboro) y 
Coordination des Groupes Anarchistes (Kun-
ordigo de la Anarkiistaj Grupoj) organizis  
publikan debaton pri la ĝenerala striko, kun la 
partopreno de du anoj de la Federació Co-
marcal del Baix Llobregat de la CGT (Teritoria 
Federacio de la Malalta Ljobregato de la 
hispana Ĝenerala Konfederacio de la Laboro), 
kaj liberecanan sekcion en la unuiĝa manifest-
acio je la 14a de novembro en Montpeliero, 
ĉefurbo de Okcitanio. 

e la debato, kiu okazis plene fratece kaj 
kamaradece, la kamaradoj de la hispana 
CGT esprimis sian vidpunkton pri la 

eŭropa mobiliztago kaj iberia ĝenerala striko, 
kiujn alvokis la CES (Konfederacio de Europaj 
Sindikatoj) por la 14a tago. 

La kamaradoj dividis sian prelegon je du 
partoj. Dum la unua, ili elmontris la sekvojn  
de la tiel nomitaj solvoj por la krizo, kiujn  
aplikas la hispanaj mastraro kaj registaro sub 
la ordonoj de la Troika: 500 eldomigoj 
ĉiutage, pli ol 5 milionoj el senlaboruloj, 
senĉesa subpremado de ĉiu popola mobilizo 
kaj demoniigo de la batalema sindikatismo. 

Dum la dua, ili asertis, ke la alvoko de la CES 
kaj la instituciaj sindikatoj estas nenio krom 
politika ruzaĵo por reakiri forton kaj povi 
intertrakti kun la registaro la reakiron de iliaj 
sindikataj privilegioj. Sed ili asertis ankaŭ, ke 
la laboristoj profitigos tiun trompeman al-
vokon por esprimi sian veran kaj aŭtentikan 
proteston kaj indignon kontraŭ la politikoj 
pri eltranĉoj de la  Eŭropo de la kapitalo kaj 
tial ni anarkiistoj devas ĉeesti tie por denunci 

la flavan sindik-
atismon kaj ties 
manovrojn kaj por 
fari nian ĉefan agon 
je la nunaj tempoj: 
kreskigi la kons-
cion de la labor-
istoj pri la bezono 
starigi novan soci-
on, sinbaziĝanta 
sur la principoj 
de la liberecana 
komunismo, kaj 
pri la bezono 

memorganiziĝi 
pere de la rekta 
demokratio kaj 
la nuligo de la 
naciaj dividoj. 

 

 

 

 

 

(*) 14N = 14a de Novembro, dato de alvoko al Ĝenerala Eŭropa Striko kontraŭ  ekonomia 
bridado, farita de CES (Konfederacio de Europaj Sindikatoj) 
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