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CGT Catalunya amb les víctimes de l'amiant

La CGT de Catalunya portem anys denunciant els efectes de l'amiant, que s'ha fet servir per tants treballadors/es en
indústries com el fibrociment, la construcció, els frens, les drassanes, els bombers,... o tants altres. Aquesta
substància ha causat greus patologies (i fins i tot letals) a milers de treballadors/es, alhora que l'enriquiment milionari
d'uns pocs capitalistes.

Per aquest motiu, en motiu de la trobada de víctimes d'amiant del 4 al 6 d'octubre a Barcelona, on aniran diverses
delegacions internacionals, fem una nova crida a participar-hi, i especialment a mobilitzar-se a la manifestació del 6
d'octubre a les 11h a la plaça Sant Jaume de Barcelona, sota el lema «Les víctimes de l'amiant tenen nom. Els
responsables també».

Només la mobilització dels i les treballadores afectades, i de les víctimes de l'amiant en el seu conjunt, podrem fer
visible aquesta realitat que les grans empreses i els administracions han volgut silenciar.

Novament, des de CGT de Catalunya reclamem, un cop més, com a primeres i urgents mesures la eliminació total i
absoluta de l'asbest dels centres de treball, que es reconegui les invalideses professionals dels treballadors/es
afectades, el reconeixement de les víctimes per part de les administracions i empreses infractores, una vigilància en
la salut real i efectiva al sistema de salut, i la jubilació anticipada amb el 100% dels treballadors que hi hagin estat
exposats.

Desgraciadament, aquestes urgents mesures encara no són una realitat, per l'oposició de la patronal i les
administracions, però estem convençuts que la lluita i la mobilització dels afectats ho podrà aconseguir.

Des de CGT de Catalunya denunciem una vegada més els multimilionaris beneficis de grans empreses capitalistes a
costa de la vida de milers i milers de treballadors afectats per l'amiant. I fem una crida a continuar la lluita per la
denúncia social i sindical dels efectes de l'amiant des de les empreses, els barris i municipis.

Ens veiem el 6 d'octubre a les 11h a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
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