Vaga General Tardor 2012
Després de la passada Vaga General del 29 de Març, les
coses segueixen cada vegada pitjor per a la classe
treballadora i la majoria de la població.

Els PGE de 2013 suposaran una nova retallada de
23.000 milions d'euros per a reduir el dèficit públic i
pagar el deute, el que significaran noves reformes i nous
saquejos a la butxaca de totes i tots.

Els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2012
suposen una retallada de 27.000 milions d'euros en
despesa social.

Davant aquest panorama ombrívol, el sindicalisme
institucional està mirant cap a un altre costat, s'arruga,
no planteja una veritable lluita global en defensa dels
drets laborals i socials.

Per reial decret, el govern retalla 10.000 milions d'euros
en educació i sanitat. Els sistemes públics educatiu i
sanitari es privatitzen, es desprestigien, es re-paguen
amb noves taxes i impostos mentre es preveuen més de
300.000 acomiadaments en el sector públic i s'aprova un
“medicamentazo” brutal.

La CGT entén que cal seguir lluitant junts, en les
empreses, en els sectors, en els pobles i ciutats, en els
barris, colze amb colze, les organitzacions sindicals i els
moviments socials, el moviment estudiantil, les
associacions veïnals, el 15 M i les plataformes
ciutadanes.

Mentrestant, el principal problema de la població, l'atur,
segueix sense resoldre's, agreujant-se, fins a fer
insuportable la situació de milions de famílies, a les quals
se'ls nega l'accés a una vida digna de ser viscuda.

Des de la CGT, cridem a la participació en totes les
mobilitzacions convocades contra totes les mesures
econòmiques i antisocials que ens agredeixen a la
majoria social.

Davant tot això, la resposta que ofereix la Unió Europea
és rescatar a la banca amb 100.000 milions d'euros, dels
quals hauríem de respondre totes i tots amb els diners
públics, al mateix temps que es segueix desnonant a
milers de persones deixant-les en el carrer.

I a més, la CGT planteja que és obligatori convocar una
nova Vaga General a la tardor, en la qual conflueixin totes
les lluites, tota la indignació social i ciutadana en una
gran jornada de lluita sindical i social que signifiqui un
atur laboral, una vaga de consum i una mobilització
general de tota la societat.

El govern, incapacitat per a plantar cara a aquesta
situació, aprova un nou Pla de Mesures d'Ajustament per
a robar a tota la població altres 65.000 milions d'euros i
pagar-se'ls als banquers especuladors i prestadors.
Aquestes mesures suposen llevar la paga extra als
empleats públics, reduir els salaris, les prestacions per
atur i tot tipus d'ajudes socials, privatitzar empreses
públiques a l'hora que augmenta els impostos amb la
pujada de l'IVA i amenaça amb noves reformes
draconianes contra la població.

Si lluitem junts en un Front Sindical i Social ampli
aconseguirem parar el país i posar fre als excessos
del govern, la banca, la patronal i els mercats.

TREBALLEM JUNTS
VAGA GENERAL A LA TARDOR
PERQUÈ NO SE SEGUEIXIN RIENT DE NOSALTRES

