El Estado español muestra sus
dientes
al
Moviment
per
l´Habitatge [ESP/CAT]
Hace unos días el periódico La Directa destapó tras una
investigación a un policía infiltrado en el Movimient per
L´Habitatge, llegando a estar metido hasta en el SEPC. En
palabras del propio periódico: “Al llarg dels dos últims anys
ha aconseguit infiltrar-se en el Sindicat d’Estudiants dels
Països Catalans (SEPC), en el Casal Popular Lina Òdena de
l’Esquerra de l’Eixample i al col·lectiu pel dret a
l’habitatge Resistim al Gòtic.”
Que el Estado fascista español utilice cualquier método y
cualquier herramienta (por rastrera y horrible que sea) para
vigilar, atacar o incluso liquidar al movimiento que le
resulte peligroso no es ninguna novedad. No solo no es ninguna
novedad si no que está cumpliendo su papel a la perfección, ya
que el Estado es un órgano de opresión de una clase sobre
otra. Por tanto, el Estado y sus fuerzas y cuerpos de
represión, como su punta de lanza, utilizarán todos los medios
a su alcance para acabar con cualquier lucha nacida de las
penurias que sufre la clase obrera, como es en este caso la
vivienda, por muy alejada que esté de tener un carácter
revolucionario o sea guiada por personas y objetivos
reformistas y oportunistas. Para el Estado burgués, siempre es
mejor acabar con el problema antes incluso de que lo sea, esa
es su premisa y su razón de existir, la represión a ultranza
de la clase obrera.
Desde el Partit Comunista Obrer de Catalunya (P.C.O.C.)
queremos trasladar nuestra solidaridad con los compañeros y
las compañeras de dichas organizaciones y manifestar nuestro
rechazo, nuevamente, al Estado fascista español. Hoy, más que

nunca se hace necesario que todas las luchas de los diferentes
sectores se fusionen en única lucha de clase contra el Estado
y su criminal sistema económico conformando el Frente Único
del Pueblo, o lo que es lo mismo la unidad de la clase obrera
para combatir al sistema capitalista y su Estado y poner en
marcha los órganos de poder del futuro Estado de la clase
obrera.

¡CONTRA SU REPRESIÓN, NUESTRA ORGANIZACIÓN!
¡POR LA UNIÓN DE TODAS LAS LUCHAS, POR LA UNIDAD DE LA CLASE
EN EL FRENTE ÚNICO DEL PUEBLO!
¡SOCIALISMO O BARBARIE!
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L’Estat espanyol ensenya les dents al Moviment per l’Habitatge

Fa uns dies el diari La Directa va destapar, després d’una
investigació, un policia infiltrat en el Moviment per
l’Habitatge, fins i tot formant part del SEPC. Segons el propi
diari: “Al llarg dels dos últims anys ha aconseguit infiltrarse en el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), en
el Casal Popular Lina Òdena de l’Esquerra de l’Eixample i al
col·lectiu pel dret a l’habitatge Resistim al Gòtic.”
Que l’estat feixista espanyol utilitzi qualsevol mètode o eina
– per molt horrible que sigui – Per a vigilar, atacar o, fins
i tot, liquidar un moviment que li resulta perillós no és una

novetat. No només no és una novetat, sinó que està complint a
la perfecció el seu paper, atès que l’estat és un òrgan
d’opressió sobre la classe obrera. Per tant l’estat, i els
seus cossos i forces de repressió al capdavant, utilitzaran
tots els mitjans possibles per acabar amb qualsevol lluita
nascuda de les penúries que pateix la classe obrera. En aquest
cas la vivenda, tot i estar allunyada de tenir un caràcter
revolucionari o estar dirigida per persones i objectius
reformistes i oportunistes. Per a l’estat burgés sempre és
millor acabar amb el problema abans, fins i tot, de que ho
esdevingui, aquesta és la seva premissa i la seva raó de ser:
la repressió a ultrança de la classe obrera.
Des del Partit Comunista Obrer de Catalunya (P.C.O.C.) volem
traslladar la nostra solidaritat a amb els companys i les
companyes de les organitzacions afectades i manifestar el
nostre rebuig a l’estat feixista espanyol. Avui més que mai és
necessari que totes les lluites dels diferents sectors es
fusionin en una única lluita de classes contra l’estat i el
seu criminal sistema econòmic; conformant un front únic del
poble, o allò que és el mateix, la unitat de la classe obrera
per a combatre el sistema capitalista i el seu estat; i posar
en marxa els òrgans de poder del futur estat de la classe
obrera.

Contra la seva repressió, la nostra organització!
Per la unió de totes les lluites, per la unitat de la classe
en el front únic del poble!
Socialisme o barbàries!
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