H EΣΕ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ CGT ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
Η Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση θέλει να εκφράσει την υποστήριξή
της στην απεργία που έχει κηρύξει η CGT για τις 29 Σεπτέμβρη στο
Ισπανικό Κράτος.
Η γενικευμένη κατάσταση κρίσης πλήττει την εργατική τάξη και ιδιαίτερα
τους επισφαλείς εργαζόμενους. Αυτό συμβαίνει σε πολλές χώρες,
μεταξύ τους και το Ισπανικό Κράτος, όπου η κρίση είναι πιο έντονη
ακόμα.
Μοιραζόμαστε με τους συντρόφους και συντρόφισσες της CGT τους
λόγους της κήρυξης της απεργίας, που είναι βεβαίως να υποστηρίξουμε
τις εργασιακές, κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές ελευθερίες
και τα δικαιώματα των εργαζόμενων και όλων των λαϊκών στρωμάτων
απέναντι στις επιθέσεις των πολυεθνικών και των τραπεζικών
συμφερόντων.
Θεωρούμε απαράδεκτες τα καινούργια εργασιακά μέτρα, το σχέδιο για
τη μείωση του ελλείμματος και την επικείμενη μεταρρύθμιση του
συνταξιοδοτικού συστήματος που η κυβέρνηση του κ.Rodríguez Zapatero
θέλει να επιβάλει στους εργαζόμενους και στις εργαζόμενες. Αυτά τα
μέτρα είναι άδικα, μιας και το κόστος της κρίσης πέφτει πάνω στις λαϊκές
τάξεις και όχι πάνω στους αληθινούς υπαίτιους της κρίσης. Είναι
απαράδεκτο αυτοί που δημιούργησαν την κρίση να είναι οι ίδιοι που
επιβάλλουν τις προτάσεις τους για να βγούμε από αυτή, διότι αυτό
προϋποθέτει μείωση των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης και αύξηση
των κερδών του καπιταλιστικού συστήματος γενικά.
Επίσης υιοθετούμε το σύνθημα της CGT για αυτή τη γενική απεργία: «Να
μοιραστούμε την εργασία και τον πλούτο». Να μοιραστούμε την εργασία
σημαίνει να δουλεύουμε λιγότερο ετσι ώστε να υπάρχει δουλειά για
όλους και όλες, αποτρέποντας έτσι τις μαζικές απολύσεις καθώς και τις
υπερωρίες. Το μοίρασμα του πλούτου δεν σημαίνει το μοίρασμα των
μετοχών του χρηματιστηρίου αλλά την χρησιμοποίηση των χρημάτων σε
κοινωνικές παροχές και σε μισθούς για όλους όσοι είναι άνεργοι ώστε να
υπάρχει πιο δίκαιη κατανομή των πόρων.
Η κρίση μας πλήττει όλους. Οι μαχητικές οργανώσεις ενθαρρύνουμε να
συνεχίσουμε όλοι μαζί να αγωνιζόμαστε για τη συνέχιση των
κινητοποιήσεων.
Ενημέρωση στο site: http://huelgageneral.infο/

