#indIGNA’T
És l’hora de lluitar!
4,7 milions de persones aturades

Jubilació als 67 i 20% menys de pensió
a canvi de «pau social»
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Com podem
frenar això?
Doncs només lluitant, organitzant-nos,
movent-nos, exigint un canvi radical de
política econòmica i el manteniment
dels nostres drets socials.
Quan els sindicats van convocar la vaga
general del 29-s semblava que, per fi, prendríem l’únic camí possible per a defensar
els drets de la gent treballadora. Però ara
les direccions de ccoo i ugt han signat
un pacte social amb el govern central i
tornem a la situació anterior de no fer res.
Què els han donat a canvi, a les direccions dels grans sindicats, per signar
aquest pacte social? Es pot dir que... No
res!! Les direccions dels sindicats ccoo
i ugt han tingut por, s’han empassat les
mentides del govern i dels bancs -perquè
no és veritat que no es puguin mantenir
les pensions com estaven- i han renunciat
a continuar cridant a la classe treballadora
a mobilitzar-se.
Però hi ha molta gent de ccoo i d’ugt que
està en contra del pacte social que han
signat Toxo i Méndez pel seu compte i
sense discutir-lo amb ningú en els seus

Semblava que teníem drets socials, tot i
limitats, que no es podien tocar, però ara
resulta que no és així. Aprofitant la crisi,
els rics, els causants de la crisi, els grans
bancs i les grans empreses, han traçat
un pla d’eliminació de drets socials. Han
ordenat als governs d’europa que apliquin
el pla i els governs obeeixen. Zapatero
també obeeix.

sindicats. Comença a haver-hi protestes
i comencen a escoltar-se veus dient que
això no pot ser. També hi ha altres sindicats, més petits, que no han signat el
pacte i que pensen que el que cal fer
és lluitar. A euskadi i a galiza va haver-hi
vagues generals que van sortir bé el 27
de gener passat, la gent funcionària es
mobilitza, amb grans manifestacions, a
andalusia i a múrcia. No tot està parat.
Està clar: sense canviar la política econòmica la crisi seguirà agreujant-se, els poderosos continuaran amb el seu pla de retallada
brutal de drets socials i la resta en pagarem
les conseqüències. Solució? En poques paraules, allò que tothom sap: cal intervenir
sobre els bancs i el sistema financer –
causants de tot això– per a posar-los sota
control social i cal treure els recursos
d’allà on existeixen mitjançant una
reforma fiscal progressiva, perquè
paguin més els que més tenen. Així es
podrà crear ocupació estable.
Per a poder fer el que acabem de dir no
queda altre remei que moure’ns, lluitar,
organitzar-nos. Cap pacte social ens traurà
les castanyes del foc, ans al contrari. Cal
continuar lluitant!
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Si les coses continuen així, acabarem
tornant al segle dinou, quedant-nos en la

misèria si perdem el treball, sense metges
que ens atenguin si emmalaltim ni hospitals als quals acudir. Si tenim sort, morirem
treballant, i si no la tenim, serem autènticament pobres.
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nem cap als 5 milions de persones
aturades, la gent segueix perdent les
seves ocupacions i treballa en condicions
molt dolentes. Molta gent treballadora no
pot pagar les seves hipoteques i l’habitatge
se’l queden els bancs... però, a sobre,
continua devent-los diners! Ens jubilarem
als 67 anys amb pensions de misèria i, en
el repartiment del pastís, el tros que es
menjaran els bancs i les grans empreses
serà cada vegada més gros, i cada vegada
més petit el dels nostres salaris.
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