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butlletí de CCOO de les comarques gironines

Primer de Maig, 12 del migdia. Plaça Independència de Girona

Manifestació contra la pobresa laboral i social
Fa pocs dies, el 6 d’abril, ens varem mobilitzar per defensar la Catalunya
Social, fonamentalment, allò públic que el seu manteniment ha provocat
que els països que els han respectat estiguin sortint de la crisi. Quan reclamàvem ni reformes laborals ni retallades estàvem defensant que amb
la flexibilitat interna pactada a les empreses i un sector públic fort, la
sortida de la crisi seria més ràpida i més justa.
Aquesta setmana celebrarem el Primer de Maig tot reivindicant més salaris, més convenis i més ocupació, perquè davant les reformes pretesament liberalitzadores, entre elles la reforma laboral permanent, s’amaga
un coartada dels poders econòmics i els governs actuals per aconseguir
major beneficis per les elits i explotar a tots els treballadors i treballadores, especialment, els més precaris per edat, gènere i origen. Perquè les
polítiques neoliberals en forma d’austeritat han dut a la nostra societat
a una inseguretat econòmica crònica i a unes desigualtats sense precedents que tenen el seu origen en el desmantellament del dret del treball
amb una molt greu incidència directa en detriment de les condicions de
treball al si de les empreses.
Les conseqüències són que els salaris han disminuït i s’han incrementat
les desigualtats. Que amb les reformes laborals no s’ha creat ocupació
sinó que ha crescut l’atur i s’ha reduït la protecció social. Que amb l’intent
d’inutilitzar els convenis s’aposta pels salaris baixos i la contractació encara més temporal i precària. Si la desigualtat i l’atur augmenten, de què
ens serveixen les reformes laborals?, cal tirar-les enrere.
Per això en aquest Primer de Maig, una vegada més, denunciem que tot
això s’ha fet en contra nostra i contra la nostra voluntat. Que estem en una
situació nova i històrica en la qual cal defensar, més que mai, el treball
com un element cohesionador i nuclear de la societat. Que una societat
que es vol construir d’esquenes a les persones treballadores té un recorregut molt a curt termini i abocat al fracàs.
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I tampoc podem oblidar que el 80% de la legislació que se’ns aplica ve
d’Europa i que les eleccions europees del proper 25 de maig és una oportunitat que no podem deixar passar per avançar en la justícia social a Europa.
Vine a manifestar el teu rebuig a l’estat de coses actual i a lluitar pel
treball i una societat justa i a reclamar contra la pobresa social i laboral,
més ocupació, més salaris i més convenis.

AGENDA
28 d’abril, a les 10 hores. Farem entrega de les signatures contra l’avantprojecte de la Llei de Mútues, a la seu del
Departament d’Empresa i Ocupació a Girona.
30 d’abril, a les 11 hores a Olot. Recolzarem als companys i companyes aturats que faran una acció de protesta davant de les OTG (Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya) per reclamar que se’ls tingui en compte a l’hora
d’elaborar les polítiques per la creació d’ocupació i en la implantació de la Renda Mínima Garantida a Catalunya.
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