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LA NOSTRA PASSIVITAT  

NO ÉS NOMÉS LA SEVA FORÇA 

 SINÓ EL NOSTRE SUÏCIDI  
 

 

 
 

 

Les mesures antisocials del Govern per a sortir de la crisi són la reforma laboral, el pla 
d’ajustament per a reduir el dèficit públic i la reforma del sistema de pensions. 

Fa ja diversos anys que com classe treballadora estem sofrint les conseqüències de la crisi. Els 
diferents governs, independentment del color polític, estan engegant una sèrie de mesures que 
suposen una reculada i una retallada dels drets laborals i socials. Ara, aquestes mesures 
clarament antisocials s’estan intensificant per a corregir el dèficit provocat per la diferència 
entre els ingressos i les despeses. Les mesures imposades per decret des del govern només 
incideixen en el capítol de reducció de despeses, ignorant que la despesa pública social de 
l’Estat Espanyol és la més baixa de tota la zona euro (fins i tot que la de Portugal o Grècia), 
ja que representa el 21% del PIB mentre que la mitjana europea és del 27%… 
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Per tant, el veritable problema del dèficit no està en l’excés de despeses, sinó en la falta 
d’ingressos, a causa de una baixa càrrega fiscal a empresaris i a les rendes del capital. 
L’eliminació de l’impost del patrimoni o el paradís fiscal que representen les societats d’inversió 
SICAV són un clar exemple i el que els empresaris espanyols declarin de mitjana 6.500 euros 
menys que les persones treballadores resulta significatiu, per no dir escandalós. 

A això hem d’afegir un elevat frau fiscal, situat ja en 90.000 milions d’euros i una economia 
submergida que suposa el 23,3% del PIB, 10 punts per sobre de la zona euro. Per què no es 
busquen els ingressos allí on estan els diners en lloc de seguir robant als treballadors, a 
les treballadores i a les classes populars? 

Durant els últims temps hem assistit a la privatització de grans empreses en sectors 
estratègics com l’energètic, les telecomunicacions, els transports, la gestió d’aigua i a poc a 
poc l’educació, la sanitat, els serveis socials… 

També hem pogut veure com augmenta la privatització de les pensions amb el foment constant 
dels plans privats de jubilació (el 1995 els fons privats de pensions en el món gestionaven 4,9 
bilions d’euros, arribant en el 2009 a la xifra de 12,7 bilions, és a dir, el 27% del PIB mundial). 

Si a tot aquest procés generalitzat de privatitzacions, li afegim la pèrdua de poder adquisitiu de 
la classe treballadora a causa de la reducció o congelació dels salaris i les constants 
reduccions d’impostos a les classes adinerades, tenim com resultat que grans quantitats de 
diners han passat de mans públiques a mans privades, més concretament a poques mans, 
les grans multinacionals i sector financer, és a dir, el nucli dur del sistema capitalista. 

PER A LA CGT LA SORTIDA DE LA CRISI NOMÉS POT SER 
EL REPARTIMENT DE LA RIQUESA I DEL TREBALL EN UN 
NOU MODEL SOCIAL I PRODUCTIU. 

   

                                   29 DE SETEMBRE 

     VAGA GENERAL!!!        TOTES I TOTS AL CARRER!!!  

 


