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Utzáiz, /3 Entechañ Dta

36201- vlg!

convó.dse unha dsdnbled xercldo s.O.v. poro oSóbodo 7 de Xullo os 1O:3Oh otd
14,00he a pdft¡t dos 16.30h dtd temdte.
Compañeir@s nestes tempos que estamos a v iv i r  o f !s iamento dos derei tos que
conquistara a c lase obreira sucédense a di¿r io.  Estámos a presenciar  a ¡mpl¿ntación
dun ñovo sistema que sepuLt¿ o a¡te¡ior estado, r¡a chamado, do b€nestar. Este
novo s istem¿ qu€ €st¿ ¿ nacer rebaixa ¿s condic ións de v ida d¿ maior ia da
poboaclón á miser i¿,  escravt !de,  a l ien¿c¡ó.  e insegur ldade cotá.  Mais tamén a
'epre) o-  prr¿ ¿ Solppd ds per o¿s e orsdnr¿d,rons qup ¿.8"11¿mo\ -  rF.  , rencr¿.  I
evidente o avánce desta esratexi¿ ¿bsolutamente totalitaria.

Agora, que ninguén se equlvoque, non se salv¿ n n a veciña do ss. Estamos tod@s
no mesmo saco. Unha vista atrás ensi'ranos que a clase obreira conqu¡stou dere¡tos
cando se oreanizou sen xer¿rquías,  de xei to ¿rtónoño e asamblear o.  5e' r  confund r
unha asamblea obreir¿ cunha, mal  cham¿da ¿samb e¿, d igamos burguesa. [ ,1entres
que na as¿mbleá burgues¿ as deckións tóm¿nse por votacións, con escaso ou
ninsún deb¿te, descualifkando e insuliando, e facendo submÍs@s votantes ás
consisnas dun íd€r ou oufo;  n¿s ¿samble¿s obreiras non existen l ideres,  cad.  quen
decide por s i  mesm@, tómanse as decis ións med¡ante o p¿ctó l ibre entre igu¿is,  sen
fuxir do debate respectuoso e construíndo a colectivldade hum¿n¿ que avanz¿ n¿s
súds el¿c:o.s f r¿terna s pese ¿ dJrezd d¿s co.dkiórs i . imi8ds

A incurs ió¡  nas ¿s¿mb€as d€ elementos provoc¿dores ou cun interese ¡ l leo é
prcpia as¿mbea { l iderazgo, p¿l t id ismo pol i t ico,  egoGmo, ansias de poder,  ou
ca quera outro)  veu a dar ao raste coas aspir¿cións l iberador¿s da c ase ob¡eira.  O
€xemplo dos si¡dicatos maiorit¡rios como CC.OO, UXT, CIG e a súa cad¿ vez máis
visíbel impotencia, pese á grande ¡filiació¡ que teñen, deberí¿nos bastar.

O anarcosindlcal ismo e a súa forza iberadora ten demostrádo o!e forma o¡r te da
resistencia por un mundo novo coa 5úa ieim¿ do fin da explot¿ción do ser humaño
polo ser humano. Mais p¿ra que ese cambio comece a ache8arse necer i t¿ da
oarticipación activa de tod¿ a afiliación. É a asambleá de tod¿ a ¿fili¿ción onde se
decíde todo. Tamén é a as¿mb ea onde respi¡mos a nosa fraternidade e avarz¿mos
nas nosas relacións e proxecto liberador e de loita.



Por todo elo e máis chamamos á participación mas¡va nesta asamblea. Pola nosa
parte a CGT vimos de fácer un chamado pola súa intención de convocar uñha folga
xeral para ó próximo outoño. Xa é horá de que as nosas relvindicacións e ideas
fagámolas tod@s xunt@s, en asamble¿ pára que non se quede todo en paj¿bras
po ás esqu¡nás d¿ cid¿de ou osc¿mpos.

Orde do día dá Asamblea xeraldo SOv
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Lectura e aprobación, siprocede, dá acta anter¡or
Propostas de expu sión por iñcumprimentos graves de estatutos¡ congresos, e

¿cordos de Asambleas por pade de afiliados do sindicato, previamenie

Información do Pleno de sindicatos de FL de Vigo celebrado o 6 de Xuño de
2012 e propostas para cubriras s€cretarías vacántes da F.L.

Estado de contas dá FL de Vigo e medidas a tornar polos impagos dos gastos
cof¡ún da F.L- poro sindicato de limpezas-

Recibide un fr¿ternal saúdo l¡bertario e anarcoslnd¡calistá.

Envigo a 20/96/2012
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