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IAC

Retallar és robar

IAC convoca a la
Vaga general i social
l dia 14 de novembre milions d’assalariats i
assalariades de tot Europa ens mobilitzarem
E
contra les polítiques d’austeritat econòmica que
estan suposant importants retallades de drets
socials i laborals.

Des de l’any 2010 els treballadors i les
treballadores catalanes estem patint un seguit
de retallades que es concreten, entre d’altres, en
creixement desmesurat de l’atur, acomiadaments
a les empreses i al sector públic, precarització
generalitzada de la contractació laboral, retallades
salarials, reducció de recursos i pressupostos als
serveis públics, enduriment de les condicions per
accedir a les pensions contributives, privatització
de serveis i empreses públiques, increment
de taxes per a la utilització d’aquests serveis,
copagament dels medicaments, desnonaments
de centenars de milers de persones, reduccions
d’ajuts a la dependència, etc., que componen
un quadre de depressió social que empitjora
considerablement les nostres condicions de treball
i la nostra qualitat de vida i condemna milions de
persones a viure sota el llindar de la pobresa.
I el pitjor està encara per arribar, perquè tant
el govern del PP com el de CIU obvien buscar
una altra solució que no sigui aquesta política
d’austeritat i ja ens presenten uns pressupostos
generals de l’Estat que retallen la despesa social,
ens anuncien retallades, un nou enduriment de les
condicions per accedir a una pensió contributiva,
retallades per accedir a les prestacions socials,
més privatitzacions d’empreses i serveis públics, i
més acomiadaments i precarietat laboral, tant al
sector privat com al públic.
La IAC considera que l’única sortida que
ens estan deixant a les persones aturades,
assalariades, i a altres sectors de la ciutadania
cada cop més afectats per les seves polítiques, és

passar de la indignació, que ens provoca aquest
robatori continuat, a l’acció ferma a través de
la mobilització continuada, valenta i sostinguda
que freni i faci retrocedir aquestes polítiques
d’austeritat, que només beneficien l’acumulació de
capital de la banca i altres entitats especuladores i
les grans empreses.
En aquest marc de depressió social que cada
cop afecta més greument més sectors de la
societat, la IAC convoca la vaga laboral, social,
el dia 14 de novembre i fa una crida a participar
activament en les assemblees als centres de
treball, a les assemblees als barris i a participar
activament en la vaga i en la manifestació el dia
14 de novembre.
Les retallades ens afecten a tots i a totes!
Només units i unides en la mobilització aturarem
aquest robatori!
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