Στην Βαλένθια... εξακολουθούμε να γιορτάζουμε τα
100 χρόνια του αναρχοσυνδικαλισμού
Αυτή η κρίσιμη φάση κινητοποιήσεων που διανύουμε αποδεικνύει ότι η δέσμευσή
μας είναι ακόμα ζωντανή και ίσως να είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να
προβάλουμε στο παράθυρο της ιστορίας μας και να δούμε με χαρά και ικανοποίηση
ότι συνεχίζουμε να περπατάμε στο δρόμο που θα μας κάνει να πάρουμε στα χέρια μας
τη ζωή μας και τη μοίρα μας, μακριά από αφεντικά, κυβερνήσεις και δεισιδαιμονίες.
Πριν 100 χρόνια, πιο συγκεκριμένα από τις 30 Οκτωβρίου μέχρι την 1 η Νοεμβρίου
του 1910, διοργανώθηκε στον Κύκλο Καλών Τεχνών της Βαρκελώνης ένα συνέδριο
στο οποίο ένας αρκετά μεγάλος αριθμός εργατών αποφάσισε να οργανωθεί για να
υπερασπιστεί τα συμφέροντά του, δημιουργώντας έτσι τη CNT (Εθνική
Συνομοσπονδία Εργατών). Αυτό το συνέδριο, μεταξύ άλλων, συμφώνησε ότι η
χειραφέτηση των εργατών πρέπει να είναι έργο των ίδιων, ανακτώντας την
επικεφαλίδα του Καταστατικού της Διεθνούς Ένωσης των Εργατών (της πρώτης
διεθνούς), που εγκρίθηκε στο Λονδίνο το 1871.
Ρίχνοντας απλά μια ματιά σε όσα συμβαίνουν γύρω μας μπορούμε να καταλάβουμε
ότι αυτή η χειραφέτηση δεν έχει έρθει και για αυτό σήμερα, 100 χρόνια μετά,
υπάρχουν ακόμα εργαζόμενοι και εργαζόμενες που επιμένουμε να φέρουμε εις πέρας
εκείνες τις αποφάσεις, με βάση εκείνες τις αρχές, και η CGT είναι μία απόδειξη αυτής
της πραγματικότητας, αλλά όχι η μοναδική.
Τη φετινή χρονιά 2010 δεν θυμόμαστε μόνο εκείνη την ημερομηνία αλλά όλο το
δρόμο που διανύσαμε από τότε και βλέπουμε, με χαρά ότι με τα λάθη και τα
πλεονεκτήματά μας, το συνδικαλιστικό μας μοντέλο εξακολουθεί να προτείνει της
ίδια μορφή αγώνα που θα κάνει εφικτή την ριζική αλλαγή της κοινωνίας, πιο πέρα,
επομένως, από ένα αποκλειστικά εργασιακό πλαίσιο.
Κοιτάζοντας λοιπόν το παρελθόν και το παρόν και με το βλέμμα στραμμένο στο
μέλλον, η οργάνωσή μας πραγματοποιεί μία σειρά από εκδηλώσεων. Στο Ατένεο της
Μαδρίτης έγινε η πρώτη, στις 14, 15 και 16 Ιανουαρίου. Αργότερα, από τις 22 έως τις
30 Μαρτίου, έγιναν στη Θαραγόθα εκδηλώσεις με τίτλο «Ο αναρχοσυνδικαλισμός
και η κοινωνική δράση». Τώρα, ακολουθώντας το πρόγραμμά μας, από τις 10 μέχρι
τις 12 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί στη Βαλένθια ένα τριήμερο με τίτλο
«Αναρχοσυνδικαλισμός και διεθνισμός».
Ο διεθνισμός και τόσο θέματα όσο και αγώνες που γίνονται μακριά από το πεδίο
δράσης της οργάνωσής μας θα έχουν μία σημαντική παρουσία σε αυτό το τριήμερο.
Για αυτό το λόγο φτιάξαμε ένα πρόγραμμα που, κατά την άποψή μας, έχει αυτό το
σκεπτικό.
Έτσι θα μπορέσουμε να ακούσουμε από πρώτο χέρι την κατάσταση της εργατικής
τάξης της Ελλάδας, από το στόμο του Ντίνου Παλαιστίδη, μέλους της Ελευθεριακής
Συνδικαλιστικής Ένωσης της Ελλάδας, οργάνωση που ανήκει, όπως και η CGT, στον
Μαυροκόκκινο Συντονιστικό. Ο σύντροφος Sergio de Castro, μέλος της ζαπατίστικης
συλλογικότητας El Caracol και συνεργάτης σε ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, θα μας

μιλήσει για την αντικρατική πρόταση της ινδιάνικης κοινότητας και τη συγκεκριμένη
περίπτωση της Βολιβίας.
Στις 12 θα κάνουμε έναν απολογισμό ανάμεσα στο θεσμικό συνδικαλισμό και τον
επαναστατικό, από τον σύντροφο Arístides Pedraza της SUD Vaud της Ελβετίας,
καθηγητή λογοτεχνίας, οικονομίας και ιστορίας. Την ίδια μέρα θα ολοκληρώσουμε το
τριήμερο με μία συζήτηση γύρω από την εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης και
την ανάγκη ενός διεθνούς συντονιστικού σαν απάντηση, στην οποία θα
συμμετάσχουν σύντροφοι και συντρόφισσες από της ομοσπονδίες εκπαίδευση της
Ιταλίας και ς της CNT Γαλλίας, το Cybéle por SUD education της Γαλλίας, την
UNICOBAS και της CGT Ισπανίας.
Σας περιμένουμε στη Βαλένθια.
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