13 de novembre
Manifestació
Contra les retallades socials i salarials fetes i contra les anunciades
Contra la reforma laboral aprovada
i contra la de la jubilació i les pensions que ens anuncien
La vaga general del 29-S va marcar un punt d’inflexió en la resposta social a la forma en què s’està
gestionant l'actual crisi. Va servir d’impuls per tal que la ciutadania prengués la iniciativa expressant que
no vol seguir amb polítiques regressives que només provoquen la crisi de la que ara se’ns fa culpables.
- Va tenir un seguiment massiu en els sectors
industrials i en el transport, on només
funcionaren els serveis mínims i amplis
sectors socials es van sumar activament a
les mobilitzacions. Hem de reconèixer però
que en el sector de serveis, i més
concretament en l'Administració pública,
aquest èxit no ha estat tal.
- Un seguiment superior a les previsions que
els mitjans “de comunicació” feien els dies
anteriors, en un clima de desmobilització
social, sensació que la vaga arribava massa
tard, atur massiu, coacció empresarial sobre milers de treballadors i treballadores precaris, campanyes
anti-vaga i desprestigi sindical provocat per l'entreguisme dels dos grans sindicats estatals davant el
govern i la patronal. Cal dir també que l’èxit d’aquell dia ho va ser també dels moviments socials, de les
organitzacions polítiques i de tots els col·lectius que es van sumar a la mobilització.
Donar continuïtat a les mobilitzacions, no resignar-se ni a donar per fets els retalls ni davant
l’amenaça contra la jubilació i les pensions
La IAC, i les organitzacions amb les que treballem assíduament, mantenim el nostre compromís
d’impulsar les mobilitzacions que permetin una resposta social contundent, que conjugui organitzacions
polítiques i socials per fer front a les instàncies governamentals i financeres que retallen
sistemàticament i progressiva els nostres drets. La IAC seguirà treballant per construir respostes
coordinades i per convertir la diferència en diversitat. Cal estar alertes contra les retallades salarials i la
reforma laboral aprovades, cal no resignar-se contra el cop que es preveu a les pensions ni contra el
maltractament sistemàtic dels serveis públics. Cal seguir tenint cura dels sistemes de protecció social i
mediambiental, de les polítiques d’igualtat, d’educació de sanitat, de cooperació. En definitiva, no podem
acceptar aquesta progressiva transferència de recursos i capacitat de decisió de qui menys té a qui
cada cop té més i això en tots els àmbits: local, nacional, estatal, europeu i internacional. No podem
acceptar que nosaltres paguem la crisi mentre els responsables en surten enfortits i més milionaris
encara.
Per això, la IAC i altres sindicats i organitzacions que cerquem una transformació social basada en la
justícia, l’equitat, la llibertat, la democràcia, la solidaritat i la sostenibilitat, us convoquem:

Dissabte, 13 de novembre, a les 6 de la tarda
a la Pl. Catalunya de Barcelona

