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29S VAGA GENERAL
Avui 30S en Zapatero, els seus ministres, els seus acòlits, el principal partit de l'oposició, els altres partits de
l'oposició (excepte honroses excepcions com la d’Esquerra Unida/ICV-EUiA), els tertulians pagats per l’Or
de la Puerta del Sol, els alliberats mediàtics d'Esperanza
Aguirre, ens diuen els capos de l'empresariat (com Díaz
Ferrán, Arturo Fernández, ....). Tots aquests continuant
dient que aquest país va tan malament que és inevitable
fer una Reforma Laboral, que és necessari reformar les
pensions, que cal retallar les prestacions per atur, que
cal estalviar en protecció social, en inversió pública, educació, salut, que
cal acabar amb
el conveni col·
lectiu, que s'ha
de limitar el dret
de vaga, que s’hhan de tancar les
seus sindicals i
empresonar als
sindicalistes, va
dir un dels tertulians
cavernaris
més ben valorats
i pagats.
Però res és inevitable en democràcia. Els pobles, les societats, tenim veu.
Podem proposar,
exigir què volem,
quan ho volem,
com ho volem. Avui 30S el Govern de l’Estat i els seus
acòlits han de fer una lectura de la situació totalment diferent, al menys de portes en dins, sinó s’estaran equivocant una vegada més ( i ja en van masses ).
Som la societat, la veu de la societat. Com aquestes
1.685 organitzacions socials que han donat suport a la
convocatòria de Vaga General, continuem, ara amb més
força, exigint un canvi en el model productiu. Continuem
exigint protecció per a les persones i les famílies.
Continuem exigint més control a la banca i al sistema
fiscal, perquè aquí no paga ningú menys els treballadors.
Continuem exigint l’enfortiment de la protecció social, de
l'educació, de la sanitat, dels serveis socials, de l'atenció
a la dependència.
No obstant això anem en sentit contrari. Cap a la primera
generació que viurà pitjor que els seus pares si ningú ho
evita. No com horitzó transitori, sinó com a futur inestable durant dècades.
Per això ha estat tan important l’èxit de la Vaga General

del 29 de setembre, sí èxit. L’exemple d’empresari Diaz
Ferràn va dir ahir que els que havien parat era per pressió dels piquets, jo contràriament penso que s’ha demostrat que a la Indústria on hi ha més democràcia sindical,
on hi ha més llibertat és on el seguiment de la Vaga ha
estat massiu. L’èxit és important perquè estem en una
cruïlla. Una cruïlla que marcarà la vida del país durant
dècades. Que determinarà la qualitat de l'ocupació i la
qualitat de les nostres vides.
Ha estat una gran Vaga. Abans del dia 29 deien que no
hi hauria vaga. Ara
desprès diuen que
ha esta una Vaga
“moderada”,
que
és una Vaga moderada?.
En
aquest país les
coses són així. Fan
sempre allò fàcil,
fer pagar als treballadors. Ens expliquen que és inevitable. Ens expliquen que no hi ha
m arx a
enrere.
Quan no convoquem Vaga General ens animen i
quan la convoquem, ens la volen
desconvocar.
La
fem, gran, massiva, contundent i,
llavors, diuen que ha estat un fracàs. Sempre ha estat
així, a cada Vaga General.
Però que ningú tingui por. A hores d'ara tothom sap que
la Vaga General ha estat un èxit.
Ells ho saben, tots ho sabem. Però la negociació i la retirada de les mesures del Govern tindran correspondència
amb la força de la Vaga.
La Vaga ha estat un èxit. Ells ho saben. Nosaltres ho
sabem i la vaga, com sempre, donarà els seus fruits. En
l'última Vaga, la de 2002, també es parlava de la inevitabilitat de les mesures. El govern d'Aznar mantenia la mateixa voluntat de no fer marxa enrere. La Vaga, ens deien, no seria un èxit. Van dir després que havia estat un
fracàs en gairebé tots els mitjans de comunicació. Però
la Vaga va fer que Aznar retirés totes i cadascuna de les
mesures plantejades, excepte una cinc mesos desprès.
Així va ser el 2002. Així ha estat a cada Vaga General
i ara no ha de ser diferent.
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Escalfant motors
Assemblea Madrid 9S

Assemblea La Farga 14S / Assemblea Magneti Marelli 20S
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Preparant la VAGA
Fent i penjant pancartes

Accions informatives
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Arriba el dia
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Arriba el dia
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Arriba el dia

Ja a la venda !!!
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